
Бесплатна публикација о запошљавању
   Број 696 / 19.10.2016.                      

Национална служба за запошљавање 

   с
ло

бо
дн

их
  р

ад
ни

х  
ме

ст
а

507

ПОЈАС ГЛАВУ ЧУВА
ТЕМА БРОЈА – У Србији је прошле године забележено 38 смртних 
и тешких повреда на раду са смртним исходом. По броју незгода на 

раду грађевинарство поново на неславном врху - чак 50 одсто повреда 
дешава се у овој делатности
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Савет за економски развој донео одлуку о додели 22,8 милиона евра 

Сајам запошљавања у Младеновцу

На овогодишњим сајмовима запошљавања учествовало je више од 1.500 послодаваца,
а до посла дошло 10.400 лица

РЕКЛИ СУ   Ана Брнабић, министарка државне управе и локалне самоуправе

ПОДСТИЦАЈ ЗА 6.600 НОВИХ РАДНИХ МЕСТА

НАЈКРАЋИ ПУТ ДО ПОСЛА

ДОСТА БИРОКРАТИЈЕ

Савет за економски развој Владе Републике Србије до-
нео је одлуку о додели 22,8 милиона евра неколицини 
предузећа која ће отворити 6.600 нових радних мес-
та у Београду, Сомбору, Нишу, Крушевцу, Прокупљу, 

Сечњу и Пећинцима. Укупан износ инвестиција је већи од 
90 милиона евра. Подстицајна средства држава додељује у 
складу са Законом о улагањима, а у циљу подстицања нових 
инвестиција и отварања нових радних места.

Према рачуници Министарства привреде, просечан из-
нос подстицаја по запосленом биће 3.461 евро. У Крушевцу 
ће се градити фабрика за производњу каблова, у коју ће бити 

уложено око 26 милиона евра. У некада моћном индустријс-
ком центру, стечајеви и отпуштање радника постали су сва-
кодневица. Крајем јуна овај град је коначно добио прву вели-
ку гринфилд инвестицију - немачку фирму за производњу 
ауто-делова „Кромберг и Шуберт“, која би требало да запосли 
4.000 радника. Припрема и обука радника је већ почела у са-
радњи са Националном службом за запошљавање и Градом, 
па је првих 850 радника већ одабрано. Изградња фабрике на 
локацији старог аеродрома требало би да почне до краја ове 
године, а почетак производње најављен је за пролеће. У првој 
фази, до 2018. године, запослиће се укупно 2.500 радника.

Сајам запошљавања у Младеновцу, у организацији 
Испоставе Младеновац Филијале за град Београд НСЗ и 
Градске општине Младеновац, одржан је 14. октобра, у сали 
Спортског центра.

„Само на овогодишњим сајмовима запошљавања поја-
вило се више од 1.500 послодаваца, што је била добра шанса 
за незапослене да остварe непосредaн контакт са послода-
вцима. На сајмовима се најбоље види шта тржиште тражи, а 
шта нуди. Од почетка ове године, посредством сајмова запо-
шљавања у Србији је до посла дошло 10.400 лица. Приметно 
је и да су локалне самоуправе препознале сајмове као сјајну 
шансу да пут до посла за незапослене у тим срединама буде 
што краћи“, рекао је Зоран Мартиновић, директор Нацио-
налне службе за запошљавање, који је обишао штандове и 
разговарао са послодавцима и кандидатима за посао.  

Владан Глишић, председник општине Младеновац, 
истакао је жељу многих Младеновчана који раде у Београду 
да им и радно место буде у граду у коме живе.

„Верујем да ћемо не само нашим плановима, ажурно-
шћу и ефикасним радом општинске администрације, моћи 
брзо да одговоримо свим захтевима инвеститора и других 
потенцијалних послодаваца, чиме ћемо отворити шири 
простор запошљавању Младеновчана“, рекао је Глишић, на-
глашавајући да је сарадња са свим градским структурама 
све боља.

Понуду слободних послова представило је 25 фирми, 
којима је потребно око 150 радника различитих профила и 
степена квалификација: комерцијалисти, радници у произ-

водњи, возачи, инжењери прехрамбене технологије, столари, 
фарбари, продавци, конобари, шанкери, кувари, помоћни 
радници, месари, машински инжењери, технички цртачи, 
саветници осигурања, бравари-вариоци, металостругари, 
магационери, инжењери енергетике, професори немачког, 
француског, руског, италијанског и енглеског језика, инфор-
матике и књиговодства, електричари, економисти, пекари, 
ауто-механичари,...

Незапослени су били у прилици да успоставе директан 
контакт са послодавцима, представе им се и предају својe 
раднe биографијe (CV). На штанду Националне службе неза-
послени и послодавци су добили све информације о актуел-
ним програмима НСЗ за подстицање запошљавања.

Министарка државне управе и локалне самоуправе Ана Брнабић каже да је доста бирократије и да у 21. веку грађанима 
и привреди мора да се олакша живот. Гостујући у „Пресингу“ она је најавила да ће од 1. јуна 2017. године прорадити систем 
електронске размене података, који ће омогућити да грађани добију сва документа на једном месту.

Корак ка обуздавању бирократије је увођење електронске пријаве новорођених беба, која је прорадила у више од 20 
породилишта, а министарка каже да ће до краја године постојати у свим породилиштима. Процедура пријаве сада траје 15 
минута и бесплатна је, а родитељима је уштедела око седам сати чекања на шалтерима и 700 динара за таксе. Поступак је 
исти када је у питању самохрани родитељ, а нешто другачији када је у питању дете из ванбрачне заједнице, јер је у том слу-
чају потребна потврда очинства.

Министарка каже да је њој приоритет електронска управа, која је предуслов за следећи корак - М-управу, то јест обављање 
административних процедура путем мобилног телефона.

„Ја ћу се тих приоритета држати. Ако не видите помаке у наредих шест до осам месеци, ја немам потребе да седим на 
овом месту“, истиче министарка.



ТЕМА БРОЈА   У Србији прошле године забележено 38 смртних и тешких повреда на раду
са смртним исходом

ПОЈАС ГЛАВУ ЧУВА

„У Србији је прошле године забележено 38 смртних и теш-
ких повреда на раду са смртним исходом, док је за мало 
више од девет месеци ове године број смртних повреда и 
тешких повреда на раду са смртним исходом већ 40. Од 25. 
септембра до 2. октобра ове године седморо радника је изгу-
било живот, зато што се није довољно водило рачуна о ономе 
што закон прописује“, упозорио је министар за рад, запошља-
вање, борачка и социјална питања Александар Вулин.

„У непрекидној борби да се постигну рокови, да се стигне 
урадити нешто на време, људи једноставно забораве да бри-
ну о ономе што је најважније, а то је безбедност и здравље на 
раду“, рекао је Вулин током ванредног надзора градилишта 
„Београд на води“.

Грађевина је поново у неславном врху по броју незгода 
на раду - чак 50 одсто повреда дешава се у овој области. У 
највећем броју случајева одговорност сноси послодавац, јер 
није обезбедио законом прописане услове за рад.

„Најчешћи узрок повређивања на градилиштима је не-
обезбеђен рад на висини,  конкретно на скелама, као и не-
одговарајућа средства и опрема за личну заштиту радника. 
Када је у питању рад на висини, није довољно да радници 
носе само шлем. Закон прописује да за рад на висини од три 
метра па навише свако од запослених на градилишту мора 
имати појас. Последњи случај повреде радника десио се на 
необезбеђеној скели висине два метра“, напомиње дирек-
торка Управе за безбедност и заштиту на раду Вера Божић 
Трефалт. 

Иако су свесни да угрожавају здравље, а можда и ризи-
кују живот, радници пристају да раде у таквим условима, јер 
најчешће немају други избор, тврде синдикати.

„Грађевински радници, нажалост, често су у ситуацији 
да месецима раде без плате. Тешко долазе до посла, па због 
тога нису у ситуацији да одбијају понуде. Оваква ситуа-
ција погодује несавесним послодавцима, јер могу лако да 
уцењују раднике“, каже Саша Торлаковић из Синдиката 
грађевинара.

„Тражим од послодаваца да спроводе закон, тражим 
од радника да га се придржавају, а Инспекција рада ће на-
ставити и са већим напором да се закон стриктно поштује и 
спроводи и да бар број повреда буде мањи“, рекао је Вулин 
за „Танјуг“.

Вулин је навео да је Инспекција рада од 1. јануара до 30. 
септембра извршила 40.787 инспекцијских надзора, од тога 
10.100 из области безбедности и здравља на раду, оцени-
вши да је 2015. била добра година за Инспекцију рада и да 
се може рећи да су до тада постигнути и оборени сви дота-
дашњи рекорди, али да је ова година далеко боља.

„Ове године смо у раду на црно затекли 13.180 особа, 
прошле године их је било 10.401, што је повећање од 26 одсто. 
Што је још важније, послодавци су на основу решења наших 
инспектора запослили знатно већи број особа него прошле 

године, тако да смо ове године увели у легалне токове 10.975 
особа, а прошле 6.183“, рекао је министар.

„Радови на ‚Београду на води‘ одвијају се у најбољем мо-
гућем реду и може са задовољством да се каже да је ‚Београд 
на води‘ пример добре праксе, где су радници пријављени и 
где се води рачуна о безбедности и заштити на раду“, изјавио 
је Вулин.

Од 25. септембра до 2. октобра ове године седморо радника изгубило живот. По броју 
незгода на раду грађевинарство поново на неславном врху - чак 50 одсто повреда

дешава се у овој делатности

Весна Пауновић

У највећем броју случајева одговорност сноси 
послодавац, јер није обезбедио законом

прописaне услове за рад

     Накнада штете
   Послодавци углавном своју одговорност за повреде рад-
ника на раду осигуравају у осигуравајућим кућама кроз 
осигурање од грађанске одговорности. У том случају од-
штетни захтев се прослеђује одговарајућој осигуравајућој 
кући, која након тога одређује основу одштетне одговор-
ности и висину одштете. Ако послодавац није осигурао 
своју грађанску одговорност, одштетни захтев за настале 
повреде на раду усмерава се директно на послодавца.
   Закон разликује субјективну и објективну одговорност 
послодавца за повреду на раду, при чему субјективна од-
говорност постоји у случајевима ако послодавац допусти 
да због постојећег стања или неког другог дејства настане 
штетна последица која може да доведе до повреде на раду, 
а не отклони ту последицу, или ако послодавац не зна какве 
штетне последице могу да настану, а за такве последице би 
морао да зна.
   Објективна одговорност послодавца за повреде на раду 
подразумева одговорност за насталу штету без обзира 
на кривицу. Треба напоменути и да је у случају повреде 
на раду услед субјективне или објективне одговорности 
послодавца могућа и накнада штете за претрпљен душев-
ни бол. Накнада штете за душевни бол услед смрти могућа 
је само ближим рођацима преминулог ако су становали у 
истом домаћинству и ако је међу њима постојала трајнија 
животна заједница. 
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Kрагујевачка филијала Националне службе за запо-
шљавање прошле недеље организовала је сајам за-
пошљавања, на којем је 37 послодаваца понудило 
240 нових радних места. Највише слободних послова 

понуђено је лицима машинских и металских занимања. У 
понуди су била и радна места за дипломиране економисте, 
правнике, информатичаре, продавце, шиваче, столаре и рад-
нике у производњи.

На сајму су поред послодаваца из Крагујевца учество-
вали и послодавци из Аранђеловца и Баточине. Највећи број 
слободних радних места понудили су: Технички ремонтни за-
вод, Горење МДМ, Инвенио, Мањети Марели, Фори текстил, 
Стубиле из Аранђеловца.

Сајму су присуствовали представници локалне само-
управе, Школске управе, Националне службе за запошља-
вање, као и други социјални партнери који директно или ин-
директно утичу на решавање проблема незапослености на 
територији Шумадијског округа.

У оквиру манифестације отворен је и Центар за инфор-
мисање и професионално саветовање - ЦИПС, као део мреже 
од укупно 20 центара у градовима Србије отворених под по-
кровитељством пројекта Европске уније „Помоћ теже запо-
шљивим групама“. ЦИПС се налази у просторијама Филијале 
Крагујевац и намењен је незапосленима, ђацима, студенти-
ма, али и запосленима који желе да унапреде своју каријеру.

Према последњим подацима, на евиденцији НСЗ у Кра-
гујевцу налази се 22.089 незапослених, док је у целом Шума-
дијском округу незапослено 34.586 људи. Током 2016. годи-
не, у циљу повећања запошљавања реализован је низ мера и 
програма активне политике запошљавања. У програме који 
подразумевају финансијску подршку укључено је преко 700 
незапослених, а за те намене утрошено је преко 100 милиона 
динара. 

По основу Споразума о суфинансирању програма и 
мера, који је 2016. године потписан са Градом, реализују 
се два програма. У јавне радове је укључено 14 извођача и 
ангажовано 39 незапослених, док је субвенције за запошља-
вање лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним 
радним местима користило је 8 послодаваца, који су у радни 
однос на неодређено време примили 10 лица са евиденције.

Поводом 60 година постојања, Међу-
општинска организација Савеза слепих 
Србије - Јагодина доделила је захвални-
цу Националној служби за запошљавање 
- Филијали Јагодина, у знак признања за 
допринос у остваривању хуманитарних 
циљева, друштвену бригу и помоћ.

Директору Филијале Јагодина НСЗ 
Борису Стојанову захвалницу је уру-
чио председник Савеза слепих Јагодине 
Зоран Ајдуковић, који је том прили-
ком истакао значај сарадње, а нарочито 
афирмације особа са инвалидитетом на 
свим пољима, посебно у свету рада. 

Запослени у јагодинској филија-
ли су велика подршка слепим особама. 
Помажу им да боље упознају своје спо-
собности, интересовања, вредности и да 
процене који посао би их чинио задовољ-
ним, информишу их о слободним радним 
местима, као и природи и перспективи 
посла који их интересује.

ПОНУЂЕНО 240 НОВИХ РАДНИХ МЕСТА 
Највећи број слободних радних места код Техничко ремонтног завода, Горења, 

Инвениа, Марелија...

Сајам запошљавања у Крагујевцу

Признање Филијали Јагодина НСЗ
ЗАХВАЛНИЦА ОРГАНИЗАЦИЈЕ САВЕЗА СЛЕПИХ 

Јелена Зорнић

     Из „Фијата“ у „Тојоту“
   „Имам 52 године, некада сам радио у Застави, а онда остао 
без посла... Тешко је годинама бити без прихода, упорно по-
кушавам да нађем неко запослење и редовно се пријављујем 
на разне конкурсе, али безуспешно“, каже Берислав Радо-
вановић. 
   Можда је због тога највише интересовања и пријава било 
за рад у Пољској. Једна посредничка фирма из Крагујевца 
тражи већи број радника са искуством у ауто-индустрији за 
рад у овој земљи, конкретно у тамошњој „Тојотиној“ фабри-
ци. Кажу да има потребе за више стотина квалификованих 
људи и не крију да су се већ пријавили многи бивши радници 
овдашњег „Фијата“, који су летос остали без посла.

На евиденцији кикиндске фи-
лијале Националне службе за запо-
шљавање налази се 1.090 незапос-
лених старости до 30 година, а међу 
њима је највише оних са четвртим 
степеном стручне спреме. Са друге 
стране, кикиндском тржишту рада 
недостају млади фармацеути и лека-
ри. „Млади на запослење чекају из-
међу годину и две дана, а сматрамо 
да то није дуг период. Многи послода-
вци траже управо младе како би их 
запослили“, каже директорка Филија-
ле Кикинда НСЗ Јелена Митровић.

У Кикинди је тренутно у току 
пријављивање за кројачку обуку по 
програму обуке за познатог послода-
вца, коју организује и финансира НСЗ 
за потребе београдске фирме „Атаме“, 
која отвара погон у Башаиду, због 
чега из кикиндске филијале позивају 
младе да се пријаве за обуку и будуће 
запослење.

КИКИНДА 
ПОЗИВ МЛАДИМА
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Oпшти услови огласа/конкурса 

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

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

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

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

Како да предате оглас за слободна радна места 

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

У ОВОМ БРОЈУ

СЛОБОДНИХ РАДНИХ 
МЕСТА

507
Администрација и управа             6
Трговина и услуге                           17
Медицина                                            21
Грађевинарство и индустрија          26
Саобраћај и везе                                  28
Култура и информисање                                 28
Наука и образовање                      29
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     Администрација и управа

БЕОГРА Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ

Министарство привреде - Дирекција за мере и драгоцене метале 
на основу члана 54 Закона о државним службеницима (,,Служ-
бени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 
64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09 и 99/14) и члана 17 став 1 
и чл. 18, 19 и 20 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса 
за попуњавање радних места у државним органима (,,Службени 
гласник РС”, бр. 41/07 - пречишћен текст и109/09) оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ

ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА
I Орган у коме се радно место попуњава: Министарство 
привреде - Дирекција за мере и драгоцене метале, Београд, Мике 
Аласа 14

II Раднo местo којe се попуњава:

1. Радно место метролога за aкустику у звању 
самосталног саветника

у Одсеку за димензионе, оптичке величине и 
акустику, Сектор за развој метрологије

1 извршилац

Опис послова: Остварује, чува, одржава и усавршава етало-
не Републике Србије звука и сродних величина; прати и проу-
чава метрологију у свету у области звука и сродних величина 
ради њеног унапређења у Републици Србији и учествује у раду 
међународних и европских организација за метрологију; раз-
вија, успоставља, примењује и унапређује методе еталонирања 
за преношење вредности јединица звука и сродних величина и 
учествује у обезбеђивању следивости националних еталона до 
међународног нивоа; учествује у поређењима са међународним 
еталонима у оквиру кључних и додатних поређења; учествује 
у пројектима ЕURAMET и другим регионалним организација-
ма; обавља еталонирања и испитивања типа и покреће израду 
и измену прописа и процедура; обавља послове у вези са при-
знавањем и потврђивањем могућности еталонирања и мерења 
у оквиру међународног аранжмана о узајамном признавању; 
обавља и друге послове по налогу шефа Одсекa.

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање 
из научне, односно стручне области физичкe науке, електротех-
ничког и рачунарског инжењерства, машинског инжењерства, 
грађевинског инжењерства, геодетског инжењерства, индус-
тријског инжењеринга и инжењерског менаџмента, инжењер-
ства заштите животне средине, организационих наука, рударског 
инжењерства, геолошког инжењерства, саобраћајног инжењер-
ства или математичке науке на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, најмање 5 година радног искуства у струци, положен 
државни стручни испит, познавање рада на рачунару и знање 
једног од светских језика.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се про-
веравају у изборном поступку: познавање Закона о метро-
логији провераваће се усмено; провера стручног знања - симула-
ција из области акустике - вршиће се практичним путем и усмено; 
познавање рада на рачунару провераваће се практичним радом 

на рачунару; вештина комуникације провераваће се усмено; 
знање једног од светских језика доказиваће се сертификатом или 
било којим другим доказом.

III Место рада: Београд, Мике Аласа 14. 

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Дирекција за мере и 
драгоцене метале, Београд, Мике Аласа 14, са назнаком „За јавни 
конкурс”.

V Лица која су задужена за давање обавештења: Ксенија 
Миличковић Поповић, тел. 011/2024-433.
 
VI Општи услови за рад на радном месту: држављанство 
Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику 
конкурса раније није престајао радни однос у државном органу 
због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван 
на казну затвора од најмање шест месеци.

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

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потпи-
сана 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 чиње-
ницама о којима се води службена евиденција или ће то орган 
учинити уместо ње; оригинал или оверена фотокопија уверења 
о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија 
дипломе којом се потврђује сручна спрема; оригинал или овере-
на фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту 
за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија 
доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти 
из којих се може утврдити у ком периоду и на којим пословима је 
стечено радно искуство и са којом стручном спремом); оригинал 
или оверена фотокопија сертификата или другог доказа о знању 
једног од светских језика.

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.

НАПОМЕНА: Документа о чињеницама о којима се води служ-
бена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матич-
не књиге рођених и уверење о положеном државном стручном 
испиту за рад у државним органима.

Одредбама чл. 9 и 103 Закона о општем управном поступку 
(„Службени гласник РС”, број 18/16) између осталог је прописано 
да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да 
врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама 
о којима се води службена евиденција када је то неопходно за 
одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке 
прибавити сама. Кандидат је дужан да попуни изјаву којом се 
опредељује за једну од две могућности, да орган прибави подат-
ке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат 
учинити сам, у циљу ефикаснијег, бржег спровођења изборног 
поступка. Наведену изјаву је могуће преузети на сајту Дирекције 
за мере и драгоцене метале, у делу: Конкурси http://www.dmdm.
rs/cr/Konkursi.php. Попуњену изјаву је неопходно доставити уз 
напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа. 

IX Место, дан и време када ће се обавити провера оспо-
собљености, знања и вештина у изборном поступку: Са 
кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз 
које су приложени сви потребни докази и који испуњавају усло-
ве за оглашенo раднo местo, провера оспособљености, знања и 
вештина у изборном поступку обавиће се почев од 22. новембра 
2016. године, у Београду, у просторијама Дирекције за мере и 

Администрација и управа 
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драгоцене метале, Мике Аласа 14, o чему ће учесници конкур-
са бити накнадно обавештени телефонским путем или путем 
телеграма на бројеве телефона и адресе које су навели у својим 
пријавама.

НАПОМЕНЕ: Радни однос заснива се на неодређено време. Кан-
дидат који први пут заснива радни однос у државном органу под-
леже пробном раду у трајању од 6 месеци. Кандидат који нема 
положен државни стручни испит може се примити на рад под 
условом да положи државни стручни испит до окончања пробног 
рада. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпу-
не пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази 
у оригиналу или фотокопији, оверене у општини, суду или код 
јавног бележника, биће одбачене.

Овај оглас објављује се на веб-страници Дирекције за мере и 
драгоцене метале, на веб-страници Службе за управљање кадро-
вима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, 
веб-страници и периодичном издању огласа Националне службе 
за запошљавање.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РЕПУБЛИЧКА КОМИСИЈА ЗА

ЗАШТИТУ ПРАВА У ПОСТУПЦИМА
ЈАВНИХ НАБАВКИ

На основу чл. 54 и 61 Закона о државним службеницима („Служ-
бени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 
64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), и члана 17 став 
3, чл. 20 и 21 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса 
за попуњавање радних места у државним органима („Службени 
гласник РС“, бр. 41/07 - пречишћен текст 41/07 и 109/09), 

Оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

У РЕПУБЛИЧКОЈ КОМИСИЈИ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ

I Oрган у коме се радна места попуњавају: Републичка 
комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки, Београд, 
Немањина 22-26

II Радна места која се попуњавају: 

1. Радно место за стручну подршку у пословима 
праћења спровођења одлука, спровођења 

контроле и спречавања злоупотребе захтева за 
заштиту права, у звању саветника

у Служби Републичке комисије за заштиту права 
у поступцима јавних набавки, Сектору за стручне 
послове, Групи за праћење спровођења одлука, 

контролу над спровођењем одлука код наручиоца и 
спречавање злоупотребе захтева за заштиту права

1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање 
из научне области правне науке на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету и најмање три године радног искуства у 
струци, положен државни стручни испит и знање рада на рачуна-
ру (MS Office пакет и интернет).

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање Закона о 
јавним набавкама - усмено; познавање рада на рачунару - уви-

дом у доказ о познавању рада на рачунару или практичном про-
вером на рачунару, уколико овај доказ не поседује и вештина 
комуникације - усмено.

2. Радно место за подршку у пословима 
Одељења, у звању млађи саветник

у Служби Републичке комисије за заштиту права 
у поступцима јавних набавки, Сектору за стручне 

послове, Одељењу за стручне послове заштите 
права у поступцима јавних набавки

1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање 
из научне области правне науке на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету и завршен приправнички стаж или најмање 
5 година радног стажа у државним органима, положен државни 
стручни испит и знање рада на рачунару (MS Office пакет и интер-
нет).

Стручне оспособљености, знање и вештине које се про-
веравају у изборном поступку: познавање Закона о јавним 
набавкама - усмено, познавање рада на рачунару - увидом у 
доказ о познавању рада на рачунару или практичном провером 
на рачунару, уколико овај доказ не поседује и вештина комуни-
кације-усмено.

3. Радно место за канцеларијске послове,
у звању референта

у Служби Републичке комисије за заштиту права у 
поступцима јавних набавки, Сектору за заједничке 
послове, Одељењу за правне, кадровске и послове 

писарнице са архивом
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: средња школа у четвoрого-
дишњем трајању, најмање 2 године радног искуства у струци, 
положен државни стручни испит и знање рада на рачунару (MS 
Office пакет и интернет).
Стручне оспособљености, знање и вештине које се про-
веравају у изборном поступку: познавање рада на рачунару 
- увидом у доказ о познавању рада на рачунару или практичном 
провером на рачунару, уколико овај доказ не поседује и вештина 
комуникације. 

III Место рада: Београд, Масарикова 5
IV Адреса на коју се подносе пријаве: Републичка комисија 
за заштиту права у поступцима јавних набавки, 11000 Београд, 
Немањина 22-26, са назнаком: „За јавни конкурс“.

V Лице задужено за давање обавештења: Свјетлана Радо-
вић, телефон: 011/2060-949.

VI Заједничко за сва радна места

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

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

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потпи-
сана пријава са биографијом и наводима о досадашњем рад-
ном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о 
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држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дока-
за о одговарајућој стручној спреми; оригинал или оверена фото-
копија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у 
државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о 
траженом радном искуству у струци и оверена изјава кандидата 
или други доказ надлежног органа да кандидату није престајао 
радни однос у државном органу због теже повреде дужности из 
радног односа 

Уколико се уз пријаву на конкурс прилаже фотокопија доказа, 
иста мора бити оверена код јавног бележника, у општини или 
суду.

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз 
које су приложени сви потребни докази и који испуњавају усло-
ве за оглашено радно место, провера стручних оспособљености, 
знања и вештина кандидата у изборном поступку обавиће се 
дана 03.11.2016. године, са почетком у 10,00 часова, у просто-
ријама Републичке комисије за заштиту права у поступцима јав-
них набавки, Београд, Масарикова 5, о чему ће учесници конкур-
са бити благовремено обавештени путем контакт телефона који 
наведу у својим пријавама.

Напомена: За наведена радна места радни однос се заснива 
на неодређено време, с тим да кандидати који први пут засни-
вају радни однос на неодређено време у државном органу под-
лежу пробном раду од шест месеци. Кандидати без положеног 
државног стручног испита примају се на рад под условом да тај 
испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положе-
ним правосудним испитом уместо доказа о положеном држав-
ном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном 
испиту. Кандидати који конкуришу за више радних места подносе 
појединачне пријаве у којима наводе уз коју од пријава су при-
ложена тражена документа. Пријаве уз које нису приложени сви 
потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног 
бележника, у општини или суду, као и непотпуне, недопуштене и 
неблаговремене пријаве, биће одбачене.

Овај оглас објављује се на интернет презентацији Републич-
ке комисије, на интернет презентацији Службе за управљање 
кадровима, на порталу е-управе, на огласној табли Републичке 
комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки и на 
огласној табли, интернет презентацији и периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање. 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА

На основу члана 54 став 1 Закона о државним службеници-
ма (“Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 
- исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09 и 99/2014), 
чланa 15 ст. 2 и 3, чланa 17 став 3 и члана 20 Уредбе о спро-
вођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места 
у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 41/07 - пре-
чишћен текст и 109/09), члана 6 ст. 4 - 6 Правилника о попуња-
вању радних места у Стручној служби Заштитника грађана број 
31-267-47322/15 од 24.12.2015. године, Заштитник грађана огла-
шава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

У СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА
I Орган у коме се радно место попуњава: Заштитник грађа-
на, Београд, Делиградска 16

II Радна места која се попуњавају: 

1) Радно место за подршку у поступку по 
притужбама, звање саветник

Одељење за права детета, Сектор I - за права 
детета, родну равноправност и заштиту социјалних 

и културних права - један извршилац, одређено 
под редним бројем 7 Правилника о унутрашњем 

уређењу и систематизацији радних места у Стручној 
служби Заштитника грађана

Услови за рад на радном месту: високо образовање, најмање 
3 године радног искуства у струци, општи услови за рад на посло-
вима у звању из закона, положен државни стручни испит, знање 
енглеског језика, знање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се про-
веравају у изборном поступку: познавање делокруга рада 
Заштитника грађана, области организације и рада државних 
органа, познавање међународних прописа у области људских 
права, стручно знање кандидата из области рада на наведе-
ном радном месту, вештина комуникације, логичког и анали-
тичког резоновања, елоквенција, креативност - усменим путем, 
знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; знање 
енглеског језика - увидом у сертификат о стеченом нивоу знања, 
или други одговарајући доказ.

2) Радно место за поступање по притужбама, 
звање виши саветник

Одељење за заштиту економских и имовинских 
права, СЕКТОР II - за права особа са инвалидитетом 
и старих лица и заштиту економских и имовинских 

права - један извршилац, одређено под редним 
бројем 23, Правилника о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места у Стручној служби 

Заштитника грађана

Услови за рад на радном месту: високо образовање из 
правне или друге научне области у оквиру образовно-научног 
поља друштвено-хуманистичких наука, најмање 7 година радног 
искуства у струци, општи услови за рад на пословима у звању из 
закона, положен државни стручни испит, познавање енглеског 
језика, знање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се про-
веравају у изборном поступку: познавање делокруга рада 
Заштитника грађана, области организације и рада државних 
органа, познавање међународних прописа у области људских 
права, стручно знање кандидата из области рада на наведеном 
радном месту, вештина комуникације, логичког и аналитичког 
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резоновања, елоквенција, креативност - усменим путем, знање 
рада на рачунару - практичним радом на рачунару; познавање 
енглеског језика - увидом у сертификат о стеченом нивоу знања 
или други одговарајући доказ.

3) Радно место за стручну подршку у поступку 
по притужбама, звање самостални саветник
Одељење за заштиту грађанских и политичких 

права, СЕКТОР III - за права припадника 
националних мањина, лица лишених слободе 
и заштиту грађанских и политичких права - 

један извршилац, одређено под редним бројем 
38 Правилника о унутрашњем уређењу и 

систематизацији радних места у Стручној служби 
Заштитника грађана

Услови за рад на радном месту: високо образовање из 
правне или друге научне области у оквиру образовно-научног 
поља друштвено-хуманистичких наука, најмање 5 година радног 
искуства у струци, општи услови за рад на пословима у звању из 
закона, положен државни стручни испит, познавање енглеског 
језика, знање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се про-
веравају у изборном поступку: познавање делокруга рада 
Заштитника грађана, области организације и рада државних 
органа, познавање међународних прописа у области људских 
права, стручно знање кандидата из области рада на наведеном 
радном месту, вештина комуникације, логичког и аналитичког 
резоновања, елоквенција, креативност - усменим путем, знање 
рада на рачунару - практичним радом на рачунару; познавање 
енглеског језика - увидом у сертификат о стеченом нивоу знања 
или други одговарајући доказ.

4) Радно место за нормативно-правне послове, 
звање виши саветник

Одсек за нормативу, СЕКТОР IV - за развој и 
сарадњу - један извршилац, одређено под редним 
бројем 49 Правилника о унутрашњем уређењу и 

систематизацији радних места у Стручној служби 
Заштитника грађана

Услови за рад на радном месту: високо образовање из нау-
чне области правне науке, најмање 7 година радног искуства у 
струци, општи услови за рад на пословима у звању из закона, 
положен државни стручни испит, знање енглеског језика, знање 
рада на рачунару. 

Стручне оспособљености, знања и вештине које се про-
веравају у изборном поступку: познавање делокруга рада 
Заштитника грађана, области организације и рада државних 
органа, познавање међународних прописа у области људских 
права, стручно знање кандидата из области рада на наведе-
ном радном месту, вештина комуникације, логичког и анали-
тичког резоновања, елоквенцијa, креативност - усменим путем; 
знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; знање 
енглеског језика - увидом у сертификат о стеченом нивоу знања, 
или други одговарајући доказ.

5) Радно место: систем инжењер, звање млађи 
саветник

Одсек за информатичке послове, СЕКТОР V - за 
опште и заједничке послове - један извршилац, 
одређено под редним бројем 66 Правилника о 

унутрашњем уређењу и систематизацији радних 
места у Стручној служби Заштитника грађана

Услови за рад на радном месту: високо образовање из нау-
чне области рачунарске науке, електротехничког и рачунарског 
инжењерства или организационих наука; општи услови за рад 
на пословима у звању из закона; 1 година радног искуства у 
струци или најмање пет година радног стажа у државним орга-

нима; положен државни стручни испит; знање енглеског језика; 
напредно знање рада на рачунару. 

Стручне оспособљености, знања и вештине које се про-
веравају у изборном поступку: познавање делокруга рада 
Заштитника грађана, стручно знање кандидата из области рада 
на наведеном радном месту, познавање развоја и одржавања 
апликативних информационих система из домена канцеларијс-
ког пословања - писарница, вештина комуникације, логичког и 
аналитичког резоновања, елоквенцијa, креативност - усменим 
путем; знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; 
знање енглеског језика - увидом у сертификат о стеченом нивоу 
знања или други одговарајући доказ.

6) Радно место: послови мониторинга, звање 
саветник

Секретаријат Националног механизма за 
превенцију тортуре - један извршилац, одређено 
под редним бројем 76 Правилника о унутрашњем 

уређењу и систематизацији радних места у Стручној 
служби Заштитника грађана

Услови за рад на радном месту: високо образовање; најмање 
3 године радног искуства у струци; општи услови за рад на посло-
вима у звању из закона; положен државни стручни испит; знање 
енглеског језика; знање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се про-
веравају у изборном поступку: познавање делокруга рада 
Заштитника грађана, области организације и рада државних 
органа, познавање међународних прописа у области људских 
права, стручно знање кандидата из области рада на наведе-
ном радном месту, вештина комуникације, логичког и анали-
тичког резоновања, елоквенција, креативност - усменим путем; 
знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; знање 
енглеског језика - увидом у сертификат о стеченом нивоу знања, 
или други одговарајући доказ.

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

IV Место рада: у седишту Заштитника грађана, у Београду, 
Делиградска 16.

V Адреса на коју се подносе пријаве: Заштитник грађана, 
Београд, Делиградска 16, са назнаком „За јавни конкурс“.

VI Лица која су задужена за давање обавештења о кон-
курсу: Весна Петровић, Аида Мурић, тел. 011/2068-170, Одсек за 
људске ресурсе и правне послове.
VII Рок за подношење пријава на конкурс: Рок за подно-
шење пријава је осам дана од дана оглашавања јавног конкурса 
у периодичном издању огласа Националне службе за запошља-
вање.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: прија-
ва потписана својеручно са биографијом и наводима о доса-
дашњем радном искуству; уверење о држављанству; извод из 
матичне књиге рођених; доказ о одговарајућој стручној спреми 
(диплома, уверење); исправе којима се доказује радно искуство у 
струци (потврда, решење и други акти из којих се може утврдити 
на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено рад-
но искуство); уверење о положеном државном стручном испиту 
за рад у државним органима и доказ о стеченом знању енглеског 
језика.

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 
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место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен. Сви 
докази се прилажу у оригиналу или овереној фотокопији.
IX Место, дан и време када ће се обавити провера оспо-
собљености, знања и вештина у изборном поступку: Са 
кандидатима чије су пријаве благовремене, разумљиве, потпу-
не, уз које су приложени сви потребни докази и који испуња-
вају услове за запослење на оглашеном радном месту, провера 
оспособљености, знања и вештина у изборном поступку обавиће 
се почев од 14.11.2016. године, са почетком у 10.00 часова, у 
просторијама Стручне службе Заштитника грађана, Београд, 
Делиградска 16. Кандидати ће благовремено бити обавештени о 
тачном термину провере, на контакте које дају у пријавама.
Напомене: Радни однос се заснива на неодређено време. Кан-
дидати који први пут заснивају радни однос у државном органу 
подлежу пробном раду у трајању од 6 месеци. Кандидати који 
немају положен државни стручни испит могу се примити на рад 
под условом да положе државни стручни испит до окончања 
пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом 
уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе 
доказ о положеном правосудном испиту. Неблаговремене, недо-
пуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које 
нису приложени сви потребни докази у оригиналу или овереној 
фотокопији, биће одбачене. Кандидати који конкуришу на више 
радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место 
на које конкуришу, у којима наводе уз коју од пријава су при-
ложили тражене доказе. Приликом избора међу кандидатима 
који испуњавају мерила прописана за избор, водиће се рачуна о 
заступљености припадника националних мањина, полова и осо-
ба са инвалидитетом у укупној структури запослених у органу. 
Овај оглас објављује се на интернет презентацији Заштитника 
грађана: www.zastitnik.rs, на огласној табли, интернет презента-
цији и периодичном издању огласа Националне службе за запо-
шљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу 
који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без 
дискриминације и на особе женског пола.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Министарство привреде, на основу члана 54 и 55 Закона о држав-
ним службеницима (”Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 
- исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 
104/09 и 99/2014) и члана 17 став 1, члана 18, члана 19 ст. 1 и 
2, члана 20 и члана 21 Уредбе о спровођењу интерног и јавног 
конкурса за попуњавање радних места у државним органима 
(,,Службени гласник РС”, бр. 41/07 - пречишћен текст и 109/09) и 
Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање 
и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 
број: 112-7866/2016 од 2. септембра 2016. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

У МИНИСТАРСТВУ ПРИВРЕДЕ
I Орган у коме се радна места попуњавају: Министарство 
привреде, Београд, Кнеза Милоша 20. 
II Радна места која се попуњавају: 
1. Радно место за спровођење пројеката, звање 

саветник
Група за спровођење пројеката финансираних из 
средстава ЕУ, Сектор за развој малих и средњих 

предузећа и предузетништва
1 извршилац

Опис послова радног места: Припрема и ажурира план јав-
них набавки; припрема релевантну техничку документацију за 
спровођење поступка јавних набавки у складу са процедурама; 

проверава испуњеност предуслова за спровођење пројеката и 
уговора; учествује у раду комисије за одабир понуда и прија-
ва; прати спровођење уговора и помаже у контроли активности 
уговарача; припрема извештаје о припреми тендерске докумен-
тације и спровођењу пројеката у складу са процедурама; пома-
же у спровођењу препорука екстерних оцењивача и ревизора; 
спроводи активности у вези са видљивошћу пројеката финанси-
раних из фондова ЕУ; спроводи принципе и правила неопходна 
за успостављање, функционисање и одрживост децентрализова-
ног система управљања средствима ЕУ; обавља друге послове по 
налогу руководиоца Групе.

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање 
из научне, односно стручне области у оквиру образовно научног 
поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких нау-
ка на основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ESPB 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; најмање 
три године радног искуства у струци;  положен државни стручни 
испит; знање енглеског језика; знање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се про-
веравају у изборном поступку: познавање прописа који 
регулишу управљање ИПА фондовима у Републици Србији - 
Законa о потврђивању оквирног споразума између Владе РС и 
Комисије Европских заједница о правилима за сарадњу, која се 
односе на финансијску помоћ Европске заједнице Републици 
Србији у оквиру спровођења помоћи према правилима Инстру-
мента претприступне помоћи - ИПА („Службени гласник РС“, 
број 124/07), Законa о потврђивању Оквирног споразума између 
Републике Србије и Европскe комисијe о правилима за спро-
вођење финансијске помоћи Европске уније Републици Србији 
у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II), („Служ-
бени гласник РС“ - Међународни уговори“, број 19/14), Уредбe o 
управљању програмима претприступне помоћи Eвропске уније у 
оквиру компоненте I Инструмента претприступне помоћи (ИПА) 
- Помоћ у транзицији и изградња институција за период 2007 - 
2013. године („Службени гласник РС“, број 140/14) и Уредбe o 
управљању програмима претприступне помоћи Eвропске уније у 
оквиру инструмента претприступне помоћи (ИПА II) - за период 
2014 - 2020. године („Службени гласник РС“, број 86/15) - писме-
но, путем теста; познавање прописа везаних за јавне набавке у 
складу са процедурама за јавне набавке ЕУ (ПРАГ - Практични 
водич кроз процедуре уговарања помоћи ЕУ) - усмено; знање 
енглеског језика - усмено; знање рада на рачунару - практичним 
радом на рачунару; вештинa комуникације - усмено.

2. Радно место руководилац Групе, звање 
саветник

Група за поступање по захтевима органа, Одељење 
за послове сарадње са државним и другим 
органима, Сектор за приватизацију и стечај

1 извршилац

Опис послова радног места: Руководи радом Групе, пружа 
стручна упутства и надзире рад државних службеника; коорди-
нира са унутрашњим јединицама Сектора на припреми докумен-
тације за поступање по захтевима надлежних органа у поступ-
ку пружања података и информација из спроведених поступака 
приватизације према претходним прописима о приватизацији; 
обавља преписку са надлежним органима (инспекцијама, МУП-
ом и судовима) у циљу достављања података и информација; 
формира и води базу података о примљеним захтевима и поје-
диначним поступањима као и базу података везану за покренуте 
судске поступке; прати рокове и стара се о благовременом посту-
пању са предметима; припрема анализе, извештаје и информа-
ције о захтевима надлежних органа као и пруженим информа-
цијама или достављеној документацији; обавља и друге послове 
по налогу начелника Одељења.
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Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање 
из научне области економске или правне науке на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ESPB бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или специјалис-
тичким студијама на факултету; најмање три године радног иску-
ства у струци; положен државни стручни испит; познавање рада 
на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се про-
веравају у изборном поступку: познавање Закона о државној 
управи, Закона о министарствима, Закона о приватизацији - усме-
но; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачуна-
ру; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, 
организационе способности и вештина руковођења - посредно, 
путем стандардизованих тестова; вештина комуникације - усме-
но.

III Место рада: Влајковићева 10, Београд (за радно место под 
редним бројем 1); Теразије 23, Београд (за радно место под ред-
ним бројем 2).

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство привре-
де, 11000 Београд, Кнеза Милоша 20, са назнаком „За јавни кон-
курс“ и наводом радног места за које се пријава подноси.

V 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. 

VI Лица задужена за давање обавештења о конкурсу: 
Драгана Маркићевић и Наташа Стефановић (011/36-42-833).

VII Oпшти услови за запослење на свим радним местима: 
држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пуно-
летан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у 
државном органу због теже повреде дужности из радног односа и 
да није осуђиван на казну затвора од најмање 6 месеци.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: 
потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству уз коју треба назначити на које радно место се 
конкурише; изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам 
прибавити податке о чињеницама о којима се води службена еви-
денција или ће то орган учинити уместо њега; оригинал или ове-
рена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или овере-
на фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или 
оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном 
испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фото-
копија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења, уго-
вори или други акти којима се доказује на којим пословима, са 
којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено 
радно искуство).

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

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена 
евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књи-
ге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за 
рад у државним органима/уверење о положеном правосудном 
испиту. Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управ-
ном 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. Наведене доказе кандидат може 
доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спро-
вођења изборног поступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за 
једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се 
води службена евиденција или да ће то кандидат чинити сам. 
Наведену изјаву је могуће преузети на веб-страници Министар-
ства привреде: www.privreda.gov.rs. Попуњену изјаву је неоп-
ходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао 
даље да поступа. Државни службеник који се пријављује на јав-
ни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из мати-
чне књиге рођених подноси решење о распоређивању или пре-
мештају на радно место у органу у коме ради или решење да је 
нераспоређен.

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном орга-
ну, подлежу пробном раду 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. Канди-
дати са положеним правосудним испитом, уместо доказа о поло-
женом државном стручном испиту, подносе доказ о положеном 
правосудном испиту.

IX Meсто, дан и време када ће се спровести изборни посту-
пак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, 
разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни дока-
зи и који испуњавају услове за оглашена радна места, провера 
стручних оспособљености, знања и вештина, обавиће се почев 
од 22. новембра 2016. године у просторијама Службе за упра-
вљање кадровима, Булевар Михаила Пупина 2 и у просторијама 
Министарства привреде, Кнеза Милоша 20, о чему ће учесници 
конкурса благовремено бити обавештени на бројеве телефона 
или адресе које наведу у својим пријавама.
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригина-
лу или фотокопији овереној у општини или суду или код јавног 
бележника, као и непотпуне, неблаговремене, недопуштене 
и неразумљиве пријаве, биће одбачене закључком Конкурсне 
комисије. Кандидати који конкуришу на више радних места, под-
носе појединачне пријаве за свако радно место уз навођење уз 
коју од пријава су приложили тражена документа. За сва радна 
места, радни однос се заснива на неодређено време.

Овај оглас објављује се на огласној табли и веб-страници Mинис-
тарства привреде: www.privreda.gov.rs, веб-страници Службе за 
управљање кадровима: www.suk.gov.rs, где се могу погледати 
описи послова за сва радна места, на веб-страници (порталу) 
е-управе и у периодичном издању огласа „Послови“ Националне 
службе за запошљавање. 

ЈАГОДИНА
ОПШТИНСКА УПРАВА

ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
35210 Свилајнац, Светог Саве 102

Извршилац за имовинско-правне послове
на одређено време, због указане потребе за 

обављањем послова и повећаног обима послова, 
у трајању од 12 месеци, у Одељењу за урбанизам, 

изградњу, комуналне и имовинско-правне послове, 
Група за имовинско-правне послове, послове 

заштите животне средине и комуналне послове

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена 
у области правних наука (дипломске академске студије - мастер, 
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне 
студије) или на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године - правни факултет.

Администрација и управа

Посао се не чека, 
посао се тражи
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Извршилац за послове рачуноводства - 
ликвидатор

на одређено време, због указане потребе за 
обављањем послова и повећаног обима послова, 

у трајању од 12 месеци, у Одељењу за буџет и 
финансије, Одсек за рачуноводство, буџет и трезор

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог сте-
пена у области економских наука (дипломске академске студије 
- мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије) или на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године - економски 
факултет; да је држављанин Републике Србије; радно искуство - 
1 година са прописаном стручном спремом, са мишљењем посло-
давца о раду кандидата на пословима економске струке; положен 
државни стручни испит; да има општу здравствену способност; 
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 органу.

ОСТАЛО: Пријаве са овереним доказима о испуњавању услова 
огласа (оверена фотокопија дипломе, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, уверење о здравственом 
стању, уверење да кандидат 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 
органу), могу се поднети у року од 8 дана од дана објављивања 
огласа, на горенаведену адресу, са назнаком „За оглас“. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

35230 Ћуприја, 13. октобар 7

Послови очувања и заштите природе
у Одељењу за стратешки развој, на одређено време 

од 12 месеци због повећаног обима посла

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, специјалистичке академске сту-
дије, специјалистичке струковне студије) или високо образовање 
стечено у складу са прописима који су важили до ступања на сна-
гу Закона о високом образовању и које је законом изједначено са 
академским називом мастер, односно високо образовање стечено 
на основним студијама у трајању од 4 године у обиму од 240 ЕСП 
бодова, природно-математичког смера или шумарски факултет, 
1 година радног искуства, положен стручни испит за рад у орга-
нима државне управе. Кандидат мора да испуњава и опште усло-
ве из члана 6 Закона о радним односима у државним органима 
(“Службени гласник РС”, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/2001 и 
34/2002): да је држављанин Републике Србије, да је пунолетан, 
да има општу здравствену способност да није осуђиван за кри-

вично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или 
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова 
у државном органу. Пријаве на оглас са доказима о испуњавању 
општих и посебних услова, подносе се у року од 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве са доказима о 
испуњавању услова доставити на горенаведену адресу.

КРАГУЈЕВАЦ
ОПШТИНА РАЧА

КОМИСИЈА ЗА ПОСТАВЉЕЊЕ
ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА

34210 Рача, Карађорђева 48
тел. 069/8084-031

Општински правобранилац Општине Рача
на период од 5 година

УСЛОВИ: Општи услови прописани чланом 6 Закона о радним 
односима у државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 
66/91, 44/98 - др. закон, 49/99 - др. закон, 34/01 - др. закон, 39/02, 
49/05 - одлука УСРС, 79/05 - др. закон, 81/05 - испр. др. закона, 
83/05 - испр. др. закона и 232/013 - одлука УС): 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 безусловну казну затвора 
од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини непо-
добним за обављање послова у државном органу. Други услови 
прописани су Одлуком о Општинском правобранилаштву Општи-
не Рача (број: 020-76/2016-I-01 од 21.09.2016. године): завршен 
правни факултет, високо образовање из области правних наука 
стечено на студијама другог степена (дипломске академске сту-
дије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистич-
ке струковне студије), односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године (VII степен - дипломирани правник), 
односно високо образовање на основним студијама у трајању од 
четири године обима 240 ЕСПБ бодова или високо образовање 
стечено у складу са прописима који су важили до ступања на сна-
гу Закона о високом образовању; положен правосудни испит; нај-
мање 3 године радног искуства у правној струци после положеног 
правосудног испита; достојност за обављање правобранилачке 
функције. Пријаве на оглас подносе се комисији коју образује 
председник општине Рача, у року од 15 дана од дана објављи-
вања огласа, на адресу: Општина Рача, Комисији за постављење 
општинског правобраниоца, 34210 Рача, Карађорђева 48. Уз 
пријаву на оглас кандидат је дужан да достави доказе о испуња-
вању услова огласа, у оригиналу или у овереној фотокопији, и то: 
кратку биографију, уверење о држављанству, уверење о општој 
здравственој способности, уверење да није осуђиван за кривично 
дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за 
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова 
у државном органу, диплому о завршеном правном факултету, 
уверење о положеном правосудном испиту, потврду о радном 
искуству у правној струци после положеног правосудног испита. 
За сва обавештења у вези са огласом контактирати председника 
комисије - Борко Петровић, на телефон број 069/8084-031 или 
непосредно у пословним просторијама општине Рача.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

34227 Баточина, Краља Петра I 37
тел. 034/6842-361

Приправник - волонтер
са високом стручном спремом

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, завршен факултет из сле-
деће научне области ИМТ студија: менаџер безбедности; да је 
држављанин/ка Републике Србије; да је пунолетан/а.

Администрација и управа 

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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Приправник - волонтер
са средњом стручном спремом

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - завршена средња школа 
економског смера; да је држављанин/ка Републике Србије, да је 
пунолетан/а.

ОСТАЛО: Уз пријаву поднети доказе о испуњавању услова: 
копију дипломе, уверење о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. Пријаве слати на адресу: Општинска управа Општи-
не Баточина, Краља Петра I 37, 34227 Баточина, са назнаком 
“Оглас за волонтера”. Контакт телефон: 034/6842-361. Оглас 
остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

КРУШЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА
ГРАДА КРУШЕВЦА

Крушевац, Газиместанска 1

Извршилац за финансијске послове
на одређено време до 12 месеци због повећаног 

обима посла, у Служби за финансије у Одељењу за 
финансије

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

Инспектор теренске контроле
на одређено време ради замене привремено 

одсутног запосленог, у Служби пореске контроле 
и наплате у Одељењу за утврђивање, наплату и 

контролу јавних прихода

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чл. 6 Закона о рад-
ним односима у државним органима, потребно је да кандидат 
испуњава и следеће услове: високо образовање стечено на сту-
дијама другог степена, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, архитектонски или грађевински или 
правни факултет, положен стручни испит за рад у органима 
државне управе и најмање три године радног искуства.

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас са биографијом, кандидати су дуж-
ни да доставе и потребна документа у оригиналу или овереној 
фотокопији: диплому којом се потврђује стручна спрема; извод 
из матичне књиге рођених (издат на обрасцу сходно Закону о 
матичним књигама објављеном у „Службеном гласнику РС“, 
бр. 20/09 и 145/14); уверење о држављанству (не старије од 6 
месеци); оригинал лекарског уверења (не старије од 6 месеци); 
уверење основног и вишег суда да против лица није покренута 
истрага и да није подигнута оптужница (издато након објављи-
вања овог огласа); уверење полицијске управе да лице није 
осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од нај-
мање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова у државном органу (издато након објављи-
вања овог огласа); потврду издату од послодавца као доказ о 
радном искуству; фотокопију личне карте, у року од 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији „Послови“, путем поште 
на горенаведену адресу. Пријаве са доказима о испуњавању усло-
ва се могу предати и лично у Градској управи, Пријемно одељење 
бр. 31. Додатне информације се могу добити на телефон број 
037/414-750. Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве као 
и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази, у оригина-
лу или фотокопији овереној у суду или општини, неће се узети у 
разматрање. Избор кандидата извршиће се у року од 15 дана по 
истеку рока за подношење пријава.

НИШ
„OLIMPIAS SRB“ DOO NIŠ
18000 Ниш, Пантелејска 58

e-mail: info.serbia@benetton.com

Референт на одржавању машинских система
Опис посла: планирање буџета за инвестиције машинских инста-
лација; планирање буџета за одржавање машинских инстала-
ција; провера напретка и квалитета извођења радова на машин-
ским инсталацијама; набавка опреме и резервних делова везано 
за машинске инсталације; обављање других послова на захтев 
претпостављеног.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани машински 
инжењер; VI степен, машински инжењер; VII степен стручне 
спреме, дипломирани инжењер електронике; радно искуство 
најмање годину дана на одржавању машинских система; знање 
Microsoft Office пакета, Auto Cad.

Референт на контроли квалитета производа
2 извршиоца

Опис посла: контролисање квалитета израде производа конфек-
ције; контрола радних налога; упоређивање узорака са циљним 
моделом; извештавање о обављеним контролама; обавешта-
вање одељења за управљање производњом о узоркованом ква-
литету производа; управљање процесима контроле квалитета; 
обављање других послова на захтев претпостављеног. 
УСЛОВИ: IV, VI или VII степен стручне спреме, пожељно је 
текстилне струке, а долазе у обзир и друге; радно искуство нај-
мање годину дана у текстилној индустрији; знање Microsoft Office 
пакета, знање италијанског језика, средњи ниво - обавезно.

Референт за опште и царинске послове
2 извршиоца

Опис посла: контролисање цена услуга према кооперантима; 
припрема и сравњивање стања за извештаје; израда књиго-
водствених извештаја по потреби пословања; праћење и пра-
вилна књиговодствена евиденција робно материјалних промена 
и стања залиха по радном налогу и по кооперанту; праћење и 
евиденција обавеза према кооперантима за извршене услуге и 
редовно месечно усклађивање; праћење и правилна књиговод-
ствена евиденција свих трошкова од репроматеријала до извоза 
производа; сачињавање извозне фактуре, као и све остале пра-
теће документације; књижење увозних фактура; архивирање, 
печатирање и потписивање документације; обављање других 
послова на захтев претпостављеног. 
УСЛОВИ: IV, VI или VII степен стручне спреме економске струке; 
радно искуство најмање годину дана у царинском пословању, 
пожељно и на пословима извоза; знање Microsoft Office пакета, 
знање италијанског језика - пожељно средњи ниво.

Референт за извештавања и анализе
2 извршиоца

Опис посла: пружа подршку активностима координатора произ-
водње; уноси податке о завршеним радним налозима за фазе 
израде производње; скида завршене радне налоге из система; 
прима обавештења о евентуалним проблемима који се могу да 
јавити са радним налозима; прима техничке информације о арти-
клима које треба произвести, као и технички опис производа, од 
службе контроле квалитета, као и информације да ли је радни 
налог прихваћен или одбијен; ради анализе и извештавања на 
захтев руководиоца.
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани економиста 
или дипломирани инжењер информатике; радно искуство: нај-
мање годину дана у производњи; знање Microsoft Office пакета, 
знање италијанског језика - пожељно средњи ниво.
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Референт финансијског рачуноводства
Опис посла: израда и евиденција излазних фактура и праћење 
прихода; припрема документације и извештаја за плаћање заку-
па и месечних трошкова; припрема документације и обрачун пут-
них трошкова; књижење улазних фактура добављача; припре-
ма документације за плаћање добављачима; израда и књижење 
књижних одобрења и задужења; књижење промена у благајни; 
слагање стања појединачних финансијских картица са стварним 
стањем; припрема и сравњивање стања за пореске извештаје; 
архивирање документације; израда књиговодствених извештаја 
по потреби пословања; обављање других послова на захтев 
претпостављеног.

УСЛОВИ: IV, VI или VII степен стручне спреме економске струке; 
радно искуство најмање годину дана на пословима финансијског 
рачуноводства; знање Microsoft Office пакета, знање италијанског 
језика - пожељно средњи ниво.

ОСТАЛО: Кандидати треба да се јаве на мејл: info.serbia@benetton.
com.

ИСПРАВКА ДЕЛА ОГЛАСА
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ

18410 Дољевац

Оглас објављен 12.10.2016. године у публикацији 
“Послови”, мења се у називу радног места, тако што 
уместо: стручно-аналитички послови трезора у Одељењу 
за привреду и финансије, треба да стоји: студијско-ана-
литички послови трезора у Одељењу за привреду и 
финансије.

НОВИ С А Д
ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ

ОПШТИНСКА УПРАВА
21205 Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића 1

Извршилац за послове јавних набавки
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог сте-
пена, (дипломирани, мастер), правни или економски факултет; 
положен стручни испит за рад у органима државне управе; 1 
година радног искуства; услови из члана 6 Закона о радним одно-
сима у државним органима. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Пријаве са потребним доказима о испуња-
вању услова огласа доставити на горенаведену адресу.

ПОЖ АРEВАЦ
ОПШТИНА ЖАБАРИ

ОПШТИНСКА УПРАВА
12374 Жабари, Кнеза Милоша 103

тел. 012/250-130

Извршилац на пословима координације и 
израде буџета и трезора

на одређено време због замене привремено 
одсутног запосленог

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије; да је 
пунолетан; да има општу здравствену способност; да има пропи-
сану стручну спрему; да није осуђиван за кривично дело на без-
условну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво 
дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу. Поред општих услова предвиђених чланом 6 Закона о 
радним односима у државним органима, потребно је да кандида-
ти испуњавају и следеће услове: високо образовање стечено на 
студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, 
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне 
студије) у области економских наука, односно на основним сту-

дијама у трајању од најмање четири године, најмање 1 година 
радног искуства у струци, положен државни стручни испит.

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас са биографијом кандидати су дужни 
да доставе и следећа документа, у оригиналу или овереној фото-
копији: диплому о стручној спреми; уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од шест месеци); извод из матич-
не књиге рођених (издат на обрасцу сходно Закону о матичним 
књигама, објављеном у „Службеном гласнику РС”, број 20/09); 
уверење о здравственом стању (не старије од шест месеци); 
уверење полицијске управе да лице није осуђивано за кривично 
дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или 
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова 
у државном органу; уверење о положеном државном стручном 
испиту; доказ о радном искуству. Пријава са доказима о испуња-
вању услова из огласа подноси се Општинској управи Општине 
Жабари, на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс - не 
отварати”, у затвореној коверти, у року од 8 дана. Рок почиње да 
тече наредног дана од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови”. Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази 
у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду, као и 
непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве, неће се разма-
трати.

ГРАДСКА УПРАВА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

12000 Пожаревац, Дринска 2
тел. 012/539-651

Пословни секретар
у Одељењу за општу управу и скупштинске послове, 

на одређено време до повратка запослене са 
боловања

УСЛОВИ: средња стручна спрема, 1 година радног искуства, 
положен државни стручни испит за рад у државним органима. 
Законом о радним односима у државним органима, члан 6, про-
писано је да се у радни однос у државном органу може примити 
лице које испуњава следеће услове: да је држављанин Републике 
Србије; да је пунолетно; да има општу здравствену способност; 
да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора 
од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини непо-
добним за обављање послова у државном органу; да испуњава 
друге услове утврђене законом, другим прописима или актом о 
систематизацији радних места у органу. 

ОСТАЛО: Докази који се прилажу уз пријаву на оглас: потписа-
на 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 чиње-
ницама о којима се води службена евиденција или ће то орган 
учинити уместо ње; оригинал или оверена фотокопија уверења 
о држављанству, оригинал или оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом 
се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотоко-
пија уверења о положеном државном стручном испиту за рад у 
државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа 
о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из 
којих се види на ком радном месту, са којом стручном спремом 
и у ком периоду је стечено радно искуство); уверење основног 
и вишег суда да кандидат није под истрагом и да против њега 
није подигнута оптужница (издато након објављивања огласа), 
уверење полицијске управе да није осуђиван за кривична дела на 
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво 
дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу (издато након објављивања огласа), а изабрани кандидат 
по извршеном избору и лекарско уверење. Напомена: одредбом 
члана 9 и члана 103 Закона о општем управном поступку („Служ-
бени гласник ПЦ“, 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 
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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 подат-
ке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат 
учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на сајту Минис-
тарства за државну управу и локалну самоуправу Републике 
Србије. Сви докази се прилажу у оригиналу или као фотокопије 
оверене код надлежног органа. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Пријаве са потребном документа-
цијом доставити на горенаведену адресу, у року од 8 дана од 
дана објављивања огласа, са назнаком „За оглас“. Избор канди-
дата извршиће се у року од 15 дана по истеку рока за подношење 
пријава. Ближа обавештења у вези са огласом могу се добити у 
Градској управи Града Пожаревца, канцеларија број 38 или путем 
телефона: 012/539-651.

ОПШТИНА ЖАГУБИЦА
ОПШТИНСКА УПРАВА

12320 Жагубица, Трг ослобођења 1
тел. 012/643-172

1. Послови буџета
на одређено време због повећаног обима посла, до 

31.12.2016. године

УСЛОВИ: високо образовање, стечено на студијама другог сте-
пена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне студије), у обра-
зовно-научном пољу друштвено-хуманистичке науке - економске 
науке или на факултетима друштвеног смера - дипломирани еко-
номиста или дипломирани менаџер по прописима који су важили 
до ступања на снагу Закона о високом образовању и које је зако-
ном изједначено са академским називом мастер, 1 година рад-
ног искуства, положен стручни испит за рад у органима државне 
управе.

2. Послови интерне ревизије
на одређено време због повећаног обима посла, до 

31.12.2016. године

УСЛОВИ: високо образовање, стечено на студијама другог сте-
пена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне студије) у обра-
зовно-научном пољу друштвено-хуманистичких науке економске, 
правне и инжењерски менаџмент или на факултетима друштве-
ног смера дипломирани економиста и дипломирани правник по 
прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом 
образовању и које је законом изједначено са академским нази-
вом мастер, 3 године радног искуства положен стручни испит за 
рад у органима државне управе.

3. Послови путно-саобраћајног инспектора
на одређено време због повећаног обима посла, до 

31.12.2016. године

УСЛОВИ: високо образовање, стечено на студијама другог сте-
пена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне студије) у обра-
зовно-научном пољу правних наука или економских наука или 
на правном факултету, економском факултету, у звању дипломи-
рани правник или дипломирани економиста, по прописима који 
су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању 
и које је законом изједначено са академским називом мастер, 3 
године радног искуства положен стручни испит за рад у органима 
државне управе.

4. Послови пријема поднесака и овере потписа, 
преписа и рукописа

на одређено време због повећаног обима посла, до 
31.12.2016. године

УСЛОВИ: средња стручна спрема, економског, правног смера или 
сарадник у природним наукама, познавање рада на рачунару, 1 
година радног искуства.

5. Послови архиве, архивског депоа
на одређено време због повећаног обима посла, до 

31.12.2016. године

УСЛОВИ: средња стручна спрема, економског, правног или другог 
смера, познавање рада на рачунару, 1 година радног искуства.

6. Возач
на одређено време због повећаног обима послова, 

до 31.12. 2016. године

УСЛОВИ: КВ возач са знањем ауто-механике, положен возачки 
испит Б категорије, 1 година радног искуства у управљању пут-
ничким возилом.

7. Послови дечије заштите
на одређено време због повећаног обима послова, 

до 31.12.2016. године

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог сте-
пена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке 
академске студије,специјалистичке струковне студије) у обра-
зовно-научном пољу друштвено-хуманистичке науке - економ-
ске науке или на факултетима друштвеног смера- дипломирани 
економиста, дипломирани правник, по прописима који су важили 
до ступања на снагу Закона о високом образовању и које је зако-
ном изједначено са академским називом мастер, 1 година рад-
ног искуства, положен стручни испит за рад у органима државне 
управе.

8. Рачуноводствени послови месних заједница, 
фондова и ученичког и студентског стандарда
на одређено време због повећаног обима послова, 

до 31.12.2016. године

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама првог степена 
(основне академске студије, основне струковне студије) у обра-
зовно-научном пољу друштвено-хуманистичке науке - економске 
науке или на факултетима друштвеног смера - економиста, по 
прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом 
образовању, 1 година радног искуства.

9. Имовинско-правни послови
са 50% радног времена, на одређено време до 
повратка раднице са породиљског одсуства и 

одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог сте-
пена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне студије), у обра-
зовно-научном пољу правних наука или на правном факултету, 
у звању дипломирани правник, по прописима који су важили до 
ступања на снагу Закона о високом образовању и које је зако-
ном изједначено са академским називом мастер, 1 година радног 
искуства. 

ОСТАЛО: Поред доказа о испуњавању посебних услова, кандида-
ти су дужни да уз пријаву на оглас доставе доказе о испуњавању 
општих услова из члана 6 Закона о радним односима у држав-
ним органима, и то: да су држављани Републике Србије, да су 
пунолетни, да имају општу здравствену способност, да имају про-
писану стручну спрему, да нису осуђивани за кривично дело на 
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво 
дело које их чини неподобним за обављање послова у држав-
ном органу, да испуњавају и друге услове утврђене законом. Уз 
пријаву на оглас доставити: уверење о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених, оверену фотокопију дипломе, уверење 
суда да кандидат није под истрагом, односно да није осуђиван и 
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лекарско уверење, за радно место под редним бројем 6 и оверену 
фотокопију возачке дозволе. Пријаве са доказима о испуњавању 
услова доставити на адресу: Општина Жагубица Општинска 
управа, 12320 Жагубица, Трг ослобођења 1, у року од 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ПРИЈЕПОЉЕ
ОПШТИНА НОВА ВАРОШ

ОПШТИНСКА УПРАВА
31320 Нова Варош, Карађорђева 32

Начелник Општинске управе
на период од 5 година

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен правни факултет, 
положен испит за рад у органима државне управе; радно иску-
ство у струци најмање 5 година; општа здравствена способност; 
држављанство РС; да кандидат није осуђиван за кривично дело 
на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњи-
во дело које га чини неподобним за обављање послова у држав-
ном органу; уверење основног и вишег суда да против лица није 
покренута истарага и да није подигнута оптужница. Уз пријаву на 
оглас доставити: уверење о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци), уверење основног и вишег суда да протв 
лица није покренута истрага и да није подигнута оптужница (не 
старије од шест месеци), уверење полицијске управе да кандидат 
није осуђен за кривично дело на безусловну казну затвора од 
најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини непо-
добним за обављање послова у државном органу (не старије од 6 
месеци), уверење о општој здравственој способностит (не старије 
од 6 месеци), уверење о положеном државном стручном испиту, 
оверене фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема, 
доказ о радном искуству. Пријаве са потребним доказима доста-
вити на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављи-
вања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати. Кандидати ће бити обавештени о резултатима избора.

СМЕДЕРЕВО
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

11420 Смедеревска Паланка, Иве Бајазита бб
тел. 026/311-365

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: за директора може бити именован држављанин Репу-
блике Србије који је стекао високо образовање на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије, специјалистичке струковне студије), односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године и одго-
варајући академски, односно стручни назив утврђен у области 
правних, економских, психолошких, педагошких, андрагошких 
и социолошких наука, односно стручни назив: дипломирани 
социјални радник и најмање пет година радног искуства у струци. 
Уз пријаву на конкурс потписану својеручно и биографију канди-
дата са наводима о досадашњем радном искуству, приложити у 
оригиналу или оверене фотокопије (не старије од шест месеци): 
уверења о држављанству, извода из матичне књиге рођених, 
оверену фотокопију радне књижице, уверење да кандидат није 
осуђиван, уверење суда да се против кандидата не води кривич-
ни поступак, односно да није поднет захтев за спровођење истра-
ге или одређених истражних радњи, да није подигнута оптуж-
ница 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 ман-
датни период. Рок за пријаву је 15 дана и почиње да тече наред-
ног дана од дана оглашавања конкурса у публикацији “Послови”. 
Пријаве се подносе на горенаведену адресу, са назнаком “За јав-
ни конкурс за именовање директора”.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА
ОПШТИНА РУМА

ОПШТИНСКА УПРАВА
22400 Рума, Орловићева 5
тел. 022/433-910, лок. 121

Административни помоћник Кабинета
на одређено време до 12 месеци, због повећаног 

обима посла

Опис послова: врши административно-техничке послове за пот-
ребе председника општине, прибавља потребну документацију 
за потребе председника општине и Кабинета, прикупља и систе-
матизује податке од значаја за решавање појединих питања из 
делокруга рада председника општине, стара се о благовременом 
обезбеђивању канцеларијског и другог материјала везано за рад 
Кабинета, обавља дактилографске послове и друге послове по 
налогу руководиоца.

УСЛОВИ: завршена основна школа; познавање рада на рачунару; 
најмање једна година радног искуства у оквиру захтеване стру-
чне спреме. Кандидат поред наведених посебних услова мора 
испуњавати и опште услове предвиђене чланом 6 Закона о рад-
ним односима у државним органима, односно: да је држављанин 
Републике Србије, да није осуђиван за кривично дело на безус-
ловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво 
дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу, као и да поседује општу здравствену способност. Канди-
дат је дужан да као доказе о испуњавању захтеваних услова при-
ложи следећу документацију: биографију (CV), диплому о захте-
ваном степену и врсти стручне спреме, уверење о држављанству 
Републике Србије, уверење о некажњавању (издаје орган 
унутрашњих послова - СУП), доказ о стеченом радном искуству 
(оверена фотокопија радне књижице, поврда, уверење), доказ о 
познавању рада на рачунару (сертификат, потврда...).

ОСТАЛО: Након одлуке о избору, а пре уручења решења о 
заснивању радног односа, кандидат је у обавези да достави и 
уверење о општој здравственој способности (издаје надлежна 
здравствена установа). Сва документа неопходно је приложити 
у оригиналу или овереној копији, док датум издавања уверења 
о држављанству Републике Србије и уверења о некажњавању не 
сме бити старији од шест месеци. Рок за пријављивање кандида-
та је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве са доказима о 
испуњавању услова подносе се путем поште на адресу: Општин-
ска управа Општине Рума, 22400 Рума, Орловићева, са назнаком 
„За оглас” или предајом на шалтеру писарнице на истој адреси. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разма-
трање. За све информације у вези са огласом контактирати пер-
соналну службу Општинске управе, на број телефона: 022/433-
910, локал 121.

ОПШТИНА РУМА
ОПШТИНСКА УПРАВА

22400 Рума, Орловићева 5
тел. 022/433-910, лок. 121

Менаџер за управљање квалитетом
на одређено време до 12 месеци због повећаног 

обима посла

Опис послова: организује и развија увођење и унапређење инте-
грисаног система управљања квалитетом у складу са ИСО 9001, 
ИСО 14001 и ИСО 18001 стандардима; дефинише и реализује 
политику и циљеве квалитета као саставни део пословне поли-
тике; учествује у решавању спорних ситуација у области квали-
тета; креира и спроводи све потребне активности за обезбеђење 
нивоа квалитета услуга у складу са захтевима референтних стан-
дарда квалитета и захтевима грађана, утврђује недостатке у сис-
тему управљања квалитетом и предлаже побољшања изграђеног 
система; израђује сву потребну документацију управљања ква-
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литетом, планира и организује извођење и анализира резултате 
спроведених програма обуке особља из области квалитета и обу-
ка за обављање радних операција.
УСЛОВИ: стечено високо образовање на основним академским 
студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ, основним струковним 
студијама, односно на студијама у трајању до три године и стечен 
стручни назив инжењера технологије; познавање енглеског јези-
ка; положен државни стручни испит за рад у органима управе; 
најмање једна година радног искуства у оквиру захтеване струч-
не спреме. Кандидат поред наведених посебних услова мора да 
испуњава и опште услове предвиђене чланом 6 Закона о радним 
односима у државним органима, односно: да је држављанин Репу-
блике Србије, 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, 
као и да поседује општу здравствену способност. Кандидат је 
дужан да као доказе о испуњавању свих захтеваних услова при-
ложи следећу документацију: биографију (CV), диплому о захте-
ваном степену и врсти стручне спреме, уверење о држављан-
ству Републике Србије, уверење о некажњавању (издаје орган 
унутрашњих послова - СУП), доказ о стеченом радном искуству 
(оверена фотокопија радне књижице, поврда, уверење), доказ 
о познавању енглеског језика, уверење о положеном државном 
стручном испиту. Након одлуке о избору, а пре уручења решења 
о заснивању радног односа, кандидат је у обавези да достави 
и уверење о општој здравственој способности (издаје надлежна 
здравствена установа). Сва документа неопходно је приложити 
у оригиналу или овереној копији, док датум издавања уверења 
о држављанству Републике Србије и уверења о некажњавању 
не сме бити старији од шест месеци. Рок за пријављивање кан-
дидата је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве са дока-
зима о испуњавању услова подносе се путем поште, на адресу: 
Општинска управа Општине Рума, 22400 Рума, Орловићева 5, са 
назнаком „За оглас“ или предајом на шалтеру писарнице на истој 
адреси. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узимане 
у разматрање. За све информације у вези са огласом контакти-
рати персоналну службу Општинске управе, на број телефона: 
022/433-910, локал 121.

ВАЉЕВО
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

14224 Лајковац, Омладински трг 1
тел. 014/34322-760

Послови обезбеђења - портир
за рад у Одељењу за општу управу и друштвене 

делатности, на одређено време до повратка 
одсутног радника

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, КВ радник. Поред услова 
наведених у огласу, кандидат треба да испуњава услове из чла-
на 6 Закона о радним односима у државним органима. Пријаве 
доставити на горенаведену адресу.

ВРАЊЕ
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СУРДУЛИЦА

17530 Сурдулица, Масуричка бб
тел. 017/815-935

Дипломирани социјални радник - приправник
на одређено време до повратка запослене са 

одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, филозофски факултет - 
група социјални рад и социјална политика. Потребна документа: 
диплома о стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству, уверење да кандидат није под истрагом. 
Знања и вештине оцењиваће се у изборном поступку увидом у 
доказе који су приложени уз пријаву кандидата и на основу усме-
ног разговора са кандидатима који испуњавају услове огласа.

ВРШАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА БЕЛА ЦРКВА 

26340 Бела Црква, Милетићева 2
тел. 013/851-224 

Радно место за односе са јавношћу
на одређено време 6 месеци

УСЛОВИ: виша стручна спрема економског или друштвеног сме-
ра, 1 година радног искуства, положен стручни испит за рад у 
органима управе са вишом стручном спремом. Поред наведених 
услова у погледу стручне спреме, кандидат треба да испуњава 
и опште услове прописане чл. 6 Закона о радним односима у 
државним органима, и то: да је држављанин Републике Србије, 
да је пунолетан, да има општу здравствену способност, да није 
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од нај-
мање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова у државном органу. Пријаве са доказима о 
испуњавању услова и назнаком „За оглас“ доставити на адресу: 
Општинска управа Бела Црква, Милетићева 2, 26340 Бела Црква, 
у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

      Трговина и услуге

МИРЈАНА КУНИЋ ПР
ТРГОВИНА НА МАЛО

ТЕКСТИЛОМ И ОДЕЋОМ
25000 Сомбор, Милке Гргурове 9

тел 063/1840-824

Шивење на индустријским машинама
УСЛОВИ: I, II, III, IV степен стручне спреме; шивење конфекције 
на индустријским машинама; 6 месеци радног искуства; кандидат 
треба да има искуство на пословима кројења и шивења на индус-
тријским машинама: оверлок, ибердек, штепарица; рад у смена-
ма. Рок за пријаву на оглас је до попуне радног места, јављање 
кандидата на горенаведени број телефона.

„ФИОРАНО“ ДОО
25000 Сомбор, Стапарски пут бб
e-mail: dusica.zivanovic@fiorano.rs

Референт у рачуноводству
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен - економски техничар; VI степен - економис-
та; VI степен - економиста за финансије, рачуноводство и бан-
карство; VI/2 степен - струковни економиста; возачка дозвола 
Б категорије; енглески језик средњи ниво; без обзира на радно 
искуство. Пријаве на конкурс слати мејлом. Рок за пријаву је до 
31.10.2016. године.

“TROPIC-TRADE” DOO
11070 Нови Београд, Палмира Тољатија 5

тел. 011/3191-626, 3191-347

Tрговац - продавац у рибарници
5 извршилаца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у било ком занимању, 
пробни рад 3 месеца.

Администрација и управа / Трговина и услуге
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ПРОИЗВОДНО, ПРОМЕТНО И УСЛУЖНО
ПРИВРЕДНО ДРУШТВО

„COBRA RIV“ ДOO
Горњи Милановац, 1300 каплара 44

www.cobra-riv.rs
office@cobra-riv.rs

Вулканизер
на одређено време

УСЛОВИ: II, III степен стручне спреме, најмање 1 година рад-
ног искуства. Кандидати треба да се јаве на бројеве телефона: 
032/701-111, 064/1537-157 или да своју кратку радну биографију 
доставе на имејл: office@cobra-riv.rs или лично на горенаведену 
адресу. Оглас важи до попуне радног места.

„МАРА“ ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ
СМРЗНУТОГ ТЕСТА,
ОБЛАТНИ И КОРА

25000 Сомбор, Јована Поповића 6
тел. 063/1132-327

e-mail: office@mara-sombor.com

Радник у производњи теста
на одређено време

10 извршилаца

УСЛОВИ: без обзира на стручну спрему; производња теста; рад у 
сменама. Рок за пријаву је до попуне радних места.

“MASSIMO” DOO
11070 Нови Београд, Милеве Марић Ајнштајн 48, 

лок.5
тел. 011/4057-471

Кувар
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у наведеном зани-
мању, радно искуство 2 године.

Посластичар
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у наведеном зани-
мању, радно искуство 1 година.

ОСТАЛО: Пријаве слати у року од 15 дана од дана објављивања 
огласа.

RADNЈA “HAIR CLINIC”
18000 Ниш, Југовићева 41

тел. 018/4289-849
e-mail: info@hairclinic.rs

Фризер за жене
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: фризер за жене са радним искуством од 6 месеци.

Козметичар
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: козметичар са радним искуством од 12 месеци (депила-
ција хладним и топлим воском, педикир и маникир).

“ДАКРИСО” ДОО 
24000 Суботица, Тетовска 5

тел. 024/522-826
e-mail: dakrisosu@mts.rs

Административни радник
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме економског смера, пожељно 
искуство на истим или сличним пословима; возачка дозвола Б 
категорије; основно знање рада на рачунару; пожељно знање 
мађарског језика. Биографије слати на горенаведену имејл адре-
су. Ближе информације на горенаведени контакт телефон. Оглас 
остаје отворен до 31.10.2016. године.

ХОТЕЛ „СРБИЈА“ АД
11000 Београд, Устаничка 127ц

Перач - пеглач
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: I, II степен стручне спреме; пожељно 1 година радног 
искуства на пословима у перионици веша. Кандидати пријаве 
са биографијом могу послати на имејл: posao@hotelsrbija.com 
или доставити лично, у писаној форми, на рецепцији хотела, до 
25.10.2016. године. На разговор ће бити позвани кандидати који 
уђу у ужи избор.

РАДЊА ЗА МЕЊАЧКЕ ПОСЛОВЕ,
УГОСТИТЕЉСТВО И ТРГОВИНУ „ИКИ“
11000 Београд, Генерала Штефаника 17

тел. 064/197-67-96
e-mail: vanila.bioshop@gmail.com

Продавац
у продавници здраве хране

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; пожељно радно искуство; 
најмање 6 месеци на евиденцији Националне службе за запо-
шљавање, лица млађа од 30 година. Кандидати све информације 
могу добити путем телефона: 064/197-67-96, а пријаве са биогра-
фијом послати на e-mail: vanila.bioshop@gmail.com, у року 8 дана 
од дана објављивања огласа.

СТАРО КАФАНЧЕ НАШЕ
11000 Београд, Сива стена 13

тел. 066/060-267

Конобар

УСЛОВИ: I-III степен стручне спреме, конобар, пожељно радно 
искуство, обавезно руковање кафематом, најмање 6 месеци на 
евиденцији Националне службе за запошљавање. Кандидати 
могу да се јаве на број телефона: 066/060-267, особа за контакт је 
Зоран Милинковић. Конкурс је отворен до попуне радног места.

„ПЕТО“ ДОО
11000 Београд, Цара Душана 20

тел. 063/206-243

Кројачица за преправку одеће
на одређено време

УСЛОВИ: III или II степен стручне спреме, без обзира на зани-
мање, 12 месеци радног искуства на наведеним пословима. Кан-
дидати треба да се јаве на број телефона: 063/206-243. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања огласа.

Трговина и услуге
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ТР “ГАГА”
18000 Ниш, Мариборска 6

Столар

УСЛОВИ: III степен стручне спреме: столар за монтажу, оправке 
и одржавање. Телефон за контакт: 064/4955-935.

SERGAR FINNCIAL CONSALTING ДОО
21000 Нови Сад, Сутјеска 2

тел. 021/6622-310
e-mail: natalia_ekcuturs@hotmail.com

Конобарица/конобар
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V, IV степен стручне спреме, конобар; 
III степен - келнер или II степен стручне спреме. Јављање кан-
дидата на горенаведени телефон. Рок за пријаву до 28.10.2016.

„SYSTEM DESIGN“ DOO
21000 Нови Сад, Бајчи Жилинског 7

тел. 063/505-680
e-mail: systemdesign.rs@gmail.com

Кројач
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V, IV III или II степен стручне спре-
ме, пробни рад 1 месец; рад на машини за индустријско шивење. 
Јављање кандидата на горенаведени телефон и мејл. Рок за 
пријаву до 12.11.2016.

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 економ-
ско усмерење; пожељно је радно искуство у осигурању, финан-
сијама; рад на рачунару (Excel, Word, Internet); возачка дозвола Б 
категорије; отвореност за нове изазове; проактивност; спремност 
за рад са људима; креативност и флексибилност; комуникатив-
ност и спремност за рад под притиском; преговарачке способ-
ности, упорност, оптимизам.

Дужности: увећање портфеља осигурања; успостављање 
пословних контаката са клијентима; вођење бриге о клијентима; 
редовно извештавање и учествовање у креирању стратегије за 
освајање тржишта.

Послодавац обезбеђује: радни однос у успешној интернационал-
ној компанији; тренинг и обуку, свакодневно усавршавање и сти-
цање нових знања и вештина; 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 горенаведени 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 економ-
ско усмерење; пожељно је радно искуство у осигурању, финан-
сијама; рад на рачунару (Excel, Word, Internet); возачка дозвола Б 
категорије; отвореност за нове изазове; проактивност; спремност 
за рад са људима; креативност и флексибилност; комуникатив-
ност и спремност за рад под притиском; преговарачке способ-
ности, упорност, оптимизам.

Дужности: увећање портфеља осигурања; успостављање послов-
них контаката са клијентима; израда понуда и полиса осигурања 
са пратећом документацијом; наплата премије осигурања; анали-
за тржишта осигурања АО; разматрање мера за повећање порт-
феља осигурања АО.

Послодавац обезбеђује: радни однос у успешној интернационал-
ној компанији; тренинг и обуку, свакодневно усавршавање и сти-
цање нових знања и вештина; 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 горенаведени 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 економ-
ско усмерење; пожељно је радно искуство у осигурању, финан-
сијама; рад на рачунару (Excel, Word, Internet); возачка дозвола Б 
категорије; отвореност за нове изазове; проактивност; спремност 
за тимски рад; креативност и флексибилност; комуникативност 
и спремност за рад под притиском; преговарачке способности, 
упорност, оптимизам.

Дужности: предлагање акција и активности на унапређењу про-
даје и развоју канала продаје; организовање састанака групе; 
израда месечног и годишњег плана продукције; успостављање 
пословних контаката; недељно извештавање менаџмента ком-
паније; увећање портфеља осигурања; израда понуда и полиса 
осигурања са пратећом документацијом; наплата премије осигу-
рања; рад на изменама и допунама уговора о осигурању као и 
обнављање уговора о осигурању; редовно посећивање клијена-
та, упознавање са њиховим потребама и проширење сарадње; 
пријем изјава уговарача осигурања, односно осигураника.

Послодавац обезбеђује: радни однос у успешној интернацио-
налној компанији; тренинг и обуку, свакодневно усавршавање 
и стицање нових знања и вештина; загарантовану добру зара-

Трговина и услуге
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ду са адекватним вредновањем рада и резултата рада; добро 
организовано радно окружење; могућност брзог и перманентног 
напредовања у каријери.

ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати 
своје радне биографије (без додатних докумената) могу послати 
на горенаведени 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 
стручне спреме и економско усмерење; пожељно је радно иску-
ство у осигурању, финансијама; рад на рачунару (Excel, Word, 
Internet); возачка дозвола Б категорије; енглески језик (виши 
ниво); познавање тржишта и поседовање добрих пословних кон-
таката; изражена способност за тимски рад.

Дужности: организација продаје и реализација продаје осигу-
рања; израда понуда за осигурање и полиса осигурања; сарадња 
са банкама и лизинг кућама (израда понуда са клаузулом о винку-
лацији); праћење квалитета продуката; увећање портфеља оси-
гурања; успостављање пословних контаката; наплата премије 
осигурања.

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

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

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО
„ЕЛС“ ДОО БЕОГРАД

11000 Београд
тел. 011/276-2282
office@eurluxsec.rs
www.euroluxsec.rs

Радник физичко-техничког обезбеђења
за рад у Пријепољу, на одређено време до 12 
месеци (постоји могућност и пријема у стални 

радни однос)
16 звршилаца

Радник физичко-техничког обезбеђења
за рад у Новој Вароши, на одређено време до 12 
месеци (постоји могућност и пријема у стални 

радни однос)
12 извршилаца

Опис послова: обавља послове физичке заштите лица, имови-
не и добара, спречава сваки неовлашћен приступ и боравак на 
чуваном објекту, врши контролу и евиденцију улазака и изла-
зака (запосленог и посетилаца), контролише уношење поште, 
пошиљки и прилога, спречава нарушавање реда и мира, задр-

жава лица затечена у вршењу кривичног дела, одговара за сва-
ки нестанак основног средства и опреме у времену када је био 
на дужности, обилази имовину која му је поверена на чување 
и утврђује њено стање и безбедност (визуелно и преко система 
видо надзора), води прописану документацију и извештавање у 
складу са процедурама.
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме свих профила; поло-
жен стручни испит ППЗ (заштита од пожара); уверење за руко-
вањем оружјем; уверење из МУП-а да кандидат није кажњаван 
и суда да се не води судски поступак против лица (приложити 
уз пријаву); стручни испит или лиценца (пожељна је лиценца за 
обављање послова обезбеђења); предходно искуство на посло-
вима обезбеђења - пожељно али није пресудно (ако кандидат 
има искуство обавезно навести колико); више од 6 месеци на 
евиденцији НСЗ (приложити уверење НСЗ).
ОСТАЛО: Нудимо динамично радно окружење, могућност учења 
и усавршавања, напредовање у складу са постигнутим резулта-
тима. Слање пријава на адресу поштом, имејлом: lazić@elssec.
rs, телефон: 064/858-5468, лице за контакт: Митар Лазић. Рок 
за пријављивање на оглас: 15.11.2016. године. Рад се одвија у 
сменама (ноћни рад).

„ЕУРОПРОТЕКТА“ ДОО, НОВИ САД
Шабац, Мачванска 48

тел. 062/344-516
e-mail: europrotekta@jettv.rs

Дипломирани инжењер за послове безбедности 
и здравља на раду

место рада: Шабац и рад на терену
УСЛОВИ: дипломирани менаџер безбедности, дипломира-
ни машински инжењер или дипломирани инжењер друге тех-
ничке струке; стручни испит о практичној оспособљености за 
обављање послова безбедности и здравља на раду; возачка 
дозвола Б категорије; рад на рачунару; енглески језик - средњи 
ниво; радно искуство 36 месеци на пословима безбедности и 
здравља на раду. Рок трајања конкурса до 12.10.2016. године. 
Кандидати могу своје радне биографије да доставе путем имејл 
адресе послодавца или да се јаве путем телефона особи за кон-
такт. Лице за контакт Александар Игњатовић.

„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 обра-
зовни 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 горенаве-
дени мејл послодавца. Особа за контакт: Слободан Савић.

Трговина и услуге

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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               Mедицина
ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ

БОЛЕСТИ ДЕДИЊЕ
11000 Београд, Хероја Милана Тепића 1

тел. 011/3061-625

Виша медицинска сестра - инструментарка
Опис послова: инструментира у ОП сали; одговорна је за упо-
требу опреме, материјала и одржавање инструмената; учествује 
у припреми за извођење оперативног лечења; контролише сте-
рилност материјала који се користи за интервенције; води еви-
денцију о свом раду и утрошку материјала.

УСЛОВИ: VI/1 степен стручне спреме у наведеном занимању, 
виша медицинска школа општег смера; лиценца за самостални 
рад; обученост за рад и познавање метода рада у кардиоваску-
ларној хирургији; 6 месеци радног стажа. 

Виша медицинска сестра - техничар
у интензивној нези на Клиници за анестезију и 

интензивно лечење

Опис послова: припрема апарате, опрему, материјал и инстру-
менте неопходне за интензивно лечење; асистира анестезиологу 
- интернисти у интензивном лечењу и спровођењу одговарајућих 
мера; спроводи негу, лечење, хигијену и исхрану пацијента; аси-
стира у коришћењу метода инванзивног монитореинга; води сву 
неопходну медицинску документацију.
УСЛОВИ: виша медицинска школа општег смера; лиценца за 
самостални рад; обученост за рад и познавање метода рада и 
процедуре интензивне неге; 1 година радног стажа.

Виши фармацеут
у апотеци Института

Опис послова: врши пријем и издавање лекова из апотеке; одго-
воран је за евиденције о стању залиха, употреби лекова и њихо-
вом коришћењу у року.
УСЛОВИ: виша медицинска школа, смер виши фармацеут; лицен-
ца за самостални рад; 2 године радног стажа. 
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву подносе CV, неоверене доказе о 
испуњености услова (копија: дипломе о завршеној школи, лицен-
це за самостални рад); потврду о радном искуству у струци, у року 
од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији “Послови”. 
Пријаву доставити у затвореној коверти, са назнаком радног мес-
та за које се конкурише, на горенаведену адресу. Пријаве се под-
носе до 12 часова последњег дана истека рока, без обзира на 
начин достављања.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
“БАЊА КАЊИЖА”

24420 Кањижа, Народни парк бб

Лекар опште праксе
за потребе медицинског сектора, на одређено 

време од 2 године, због повећаног обима посла 

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, медицински факултет 
(оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању одгова-
рајућег профила), положен стручни испит (оверена фотокопија 
уверења о положеном стручном испиту) и пријава на оглас са 
кратком биографијом. Пријаву са наведеном документацијом 
доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на 
оглас за пријем у радни однос за послове лекара опште прак-
се“. Достављање и пријем пријава се врше најкасније до 12 сати 
последњег дана истека рока за пријављивање. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА БУЈАНОВАЦ
Бујановац, Карађорђа Петровића 328

тел. 017/651-315

1. Доктор медицине
на одређено време због повећаног обима посла, 

у Служби за здравствену заштиту одраслог 
становништва - ЗЦ Велики Трновац и ЗА Кончуљ - 

Несалце
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII степен стручне 
спреме, положен стручни испит.

2. Доктор стоматологије
на одређено време због повећаног обима посла, у 

Стоматолошкој служби - ЗЦ Велики Трновац

УСЛОВИ: завршен стоматолошки факултет, VII степен стручне 
спреме, положен стручни испит.

3. Медицинска сестра - техничар
на одређено време због повећаног обима посла

11 извршилаца

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

4. Гинеколошко - акушерска сестра
на одређено време због повећаног обима посла

2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, смер гинеколош-
ко - акушерска сестра, IV степен стручне спреме, положен струч-
ни испит.

5. Спремачица здравствених просторија
на одређено време због повећаног обима посла

3 извршиоца

УСЛОВИ: завршена основна школа - I степен стручне спреме.

6. Возач санитета
на одређено време због повећаног обима посла

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

7. Ложач парних котлова
на одређено време због повећаног обима посла

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, уверење о оспособљености 
за рад на парним котловима.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на оглас подносе следећа доку-
мента: молбу за пријем са кратком биографијом, адресом и 
контакт телефоном; диплому о завршеној школи (оверена 
фотокопија); уверење о положеном стручном испиту (оверена 
фотокопија) за радна места од тачке 1 до 4; извод из матичне 
књиге рођених (оверена фотокопија); уверење о држављан-
ству (оверена фотокопија); уверење суда да се не води кривич-
ни поступак, не старије од 6 месеци. Лекарско уверење подноси 
кандидат који буде изабран. У захтеву (молби) кандидат треба да 
наведе документацију коју је доставио поводом огласа. Пријаве 
на оглас се могу поднети лично у ДЗ Бујановац, сваког радног 
дана од 7 до 14 часова, у затвореној коверти или послати препо-
ручено поштом на адресу ДЗ Бујановац, са назнаком “За оглас” и 
називом радног места. Оглас се објављује и на веб-сајту Минис-
тарства здравља Републике Србије. Оглас је отворен 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији “Послови”. Изабрани 
кандидати биће писмено обавештени.

Mедицина
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ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1) Главна сестра
за рад у Одељењу за интензивно лечење Службе 

за хирургију, на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства, одсуства са 
рада ради неге детета или одсуства са рада ради 

посебне неге детета

УСЛОВИ: виша медицинска школа, смер виша медицинска сестра 
- техничар или хируршког смера или висока медицинска школа 
струковних студија и положен стручни испит, VI/1 степен, посе-
довање лиценце за рад или решење о упису у комору.

2) Медицинска сестра - техничар
за рад у Одсеку за интензивно лечење (јединица за 
мождани удар) Службе за неурологију, на одређено 
време до повратка привремено одсутне запослене 

са боловања

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

3) Медицинска сестра - техничар
за рад у Служби за педијатрију, на одређено време 

ради замене привремено одсутне запослене до 
истека боловања

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

4) Одржавање чистоће у здравственим 
просторијама

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

сличне послове, на одређено време 3 месеца, због 
повећаног обима посла

2 извршиоца

УСЛОВИ: основна школа, НК радник.

ОСТАЛО: Кандидати подносе за радна места 1, 2 и 3: молбу за 
пријем и биографију са адресом и контакт телефоном, оверену 
фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, фотокопију личне карте или очитане податке са 
личне карте (уколико је чипована), фотокопију извода из матич-
не књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на 
девојачко презиме), оверену фотокопију лиценце или решења о 
упису у именик одговарајуће коморе. Кандидати за радно место 
под редним бројем 4 подносе: молбу за пријем и биографију са 
адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију сведочанства, 
фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте 
(уколико је чипована), фотокопију извода из матичне књиге вен-
чаних (уколико су сведочанства издата на девојачко презиме). 
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду пода-
така о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Пода-
ци 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 засни-
ва 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 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаву доставити 
у затвореној коверти, са назнаком “За конкурс” и називом и ред-
ним бројем радног места за које се конкурише, на горенаведену 
адресу.

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

Доктор медицине
на одређено време до 6 месеци, због повећаног 

обима посла
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен стручни 
испит, упис у именик коморе, дозвола за рад - лиценца издата 
од надлежне коморе. Кандидати уз пријаву на оглас подносе, у 
оригиналу или овереној фотокопији, следећа документа: извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, кратку 
биографију са адресом и контакт телефоном, диплому о заврше-
ној школи, уверење о положеном стручном испиту, дозволу за 
рад - лиценцу издату од надлежне коморе/упис у именик комо-
ре, пожељно познавање рада на рачунару. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији 
“Послови”. Пријаве се подносе поштом или лично на адресу Дома 
здравља Српска Црња, П. А. Чарнојевића 15, са назнаком „Оглас 
за пријем радника“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА КОВАЧИЦА
26210 Ковачица, Штурова 42

тел. 013/661-103, 661-179
e-mail: dzkov@panet.rs

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених законом 
треба да испуњава и следеће услове: да је доктор медицине са 
положеним специјалистичким испитом из делатности ДЗ Ковачи-
ца или да је доктор медицине са положеним стручним испитом 
или да је дипломирани економиста или дипломирани правник 
са завршеном едукацијом из области здравственог менаџмен-
та; да има седам година радног стажа у области здравствене 
заштите, а од тога најмање три године радног стажа на руково-
дећем радном месту. Кандидати поред пријаве на конкурс, која 
садржи биографију, предлог програма рада и развоја ДЗ Кова-
чица у наредном периоду, достављају и следеће доказе: доказ 
о стручној спреми, лиценци, уверење о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених, фотокопију радне књижице, потврду о 
руководећем радном месту, уверење да против кандидата није 
покренута истрага, нити је подигнута оптужница и уверење о 
здравственој способности. Сву документацију доставити у овере-
ној фотокопији. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Пријаве са комплетном документацијом 
подносе се на горенаведену адресу са назнаком „За јавни конкурс 
- за избор директора“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати.

ОПШТА БОЛНИЦА ПОЖАРЕВАЦ
12000 Пожаревац, Братства јединства 135

Медицинска сестра - техничар
за рад у Служби хирургије, на одређено време 3 

месеца, због повећаног обима посла
2 извршиоца

Опис послова: обавља општу негу болесника, одржава хигијену 
болесника, храни болесника, припрема болесника за преглед, 
припрема санитарни материјал, прибор и инструменте за рад 
и исте стерилише, прикупља излучевине болесника за преглед 
или лабораторијске анализе, предузима потребне мере за спре-
чавање интархоспиталних инфекција, спроводи здравствено вас-
питање болесника, дели терапију, води потребну документацију, 
помаже вишем медицинском техничару при специјалној нези и 
ради ЕКГ и остало по налогу непосредног руководоца.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат 
треба да има и завршену средњу медицинску школу - општи смер 

Mедицина
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(IV степен) и положен стручни испит. Уз пријаву у којој је потреб-
но навести за које радно место се пријављујете, треба достави-
ти: кратку биографију са адресом и контакт телефоном, оверену 
фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи (IV 
степен) - општи смер, оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверену фотокопију, не старија од шест месеци). Кандидати који 
су радили у струци дужни су да доставе и оверену фотокопију 
лиценце.

Лекар опште медицине
за рад у Служби за пријем и збрињавање ургентних 
стања, на одређено време 3 месеца, због повећаног 

обима посла
2 извршиоца

Опис послова: прегледа и обрађује болеснике на одељењу (пише 
историје болести, задужује потребне лаб. анализе и дијагностич-
ке прегледе и интервенције), даје терапијске предлоге уз супер-
визију специјалисте; води медицинску документацију у папирној 
и електронској форми; у свом раду се мора придржавати начела 
кодекса етике и професионалног понашања према пацијентима и 
сарадницима; ради и друге послове своје струке по налогу непо-
средног руководиоца.

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

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве се неће разматрати. Пријаву са документацијом достави-
ти на горенаведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

12220 Велико Градиште, Војводе Путника 28
тел. 012/662-240

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до 31.12.2016. године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња медицин-
ска школа - општи смер и положен стручни испит. Као доказе о 
испуњености услова кандидати су дужни да доставе: пријаву на 
конкурс са потпуном личном и радном биографијом, телефоном 
и имејл адресом, оверену фотокопију дипломе о завршеној шко-
ли, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, 
извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио 
презиме), фотокопију личне карте. Рок за подношење пријава на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. 
Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду 
дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад 
на наведеним пословима. Пријаве на оглас достављати у затво-
реним ковертама, писарници ДЗ Велико Градиште или путем 
поште на горенаведену адресу, уз напомену “Пријава на оглас”. 
О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима, а ради 
пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о 
пријему, одлучиће директор. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће бити разматране. По завршеном конкурсу предата доку-
мента неће бити враћена кандидатима. За ближе информације 
можете се обратити на телефон број: 012/662-240.

ДОМ ЗДРАВЉА ШИД
22240 Шид, Алексе Шантића 1

тел. 022/712-522
e-mail: domzdravlja@mts.rs

Доктор медицине
на одређено време због повећаног обима посла, 
до 3 месеца, а најкасније до 31.01.2017. године, 
за рад Служби опште медицине и здравственим 

амбулантама ДЗ Шид

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен стручни испит, 
лиценца. Уз пријаву на оглас приложити: фотокопију дипломе, 
фотокопију уверење о положеном стручном испиту, фотокопију 
радне књижице, фотокопију/очитану личну карту, фотокопију 
лиценце. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања огласа у публикацији ”Послови”, путем поште или лично на 
писарници ДЗ Шид.

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД

11070 Нови Београд, Булевар маршала Толбухина 30

Возач
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме техничке струке, возачка доз-
вола Б категорије.

Електричар
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном занимању, 
возачка дозвола Б категорије.

ОСТАЛО: Пријаве са кратком биографијом, адресом, контакт 
телефоном и неовереним фотокопијама докумената којима се 
доказује испуњеност услова конкурса предају се преко писар-
нице ДЗ (III спрат, соба број 3) на наведеној адреси, са назна-
ком за који конкурс се подноси пријава. Одлука о избору ће бити 
објављена на огласној табли ДЗ поред писарнице, а изабрани 
кандидат ће бити лично обавештен телефонским путем.

Mедицина
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ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
МАЈКЕ И ДЕТЕТА

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

тел. 011/3108-108

Возач
на одређено време до 3 месеца због повећаног 

обима посла

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, средња стручна 
спрема или КВ возач, положен возачки испит за Б категорију. 
Уз пријаву поднети: кратку пословну биографију, фотокопију 
дипломе о завршеној основној, односно средњој школи, фотоко-
пију возачке дозволе за Б категорију. Предност имају кандидати 
који имају радно искуство у здравственим установама терцијар-
ног нивоа здравствене заштите. Лекарско уверење о здравстве-
ној способности прилажу само изабрани кандидати пре закљу-
чивања уговора о раду. Пријаве и доказе о испуњености услова 
огласа предати лично на Архиви института или путем поште на 
наведену адресу, са назнаком “За конкурс”.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ И
РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ

11000 Београд, Браће Јерковић 5
тел. 011/407-3661

Виши радни терапеут
на одређено време по основу замене 

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

ДОМ ЗА СТАРЕ “ПАДИНА” ДОО
11000 Београд, Цветанова ћуприја 111в

тел. 063/273-293

Медицинска сестра - техничар
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: завршења средња медицинска школа. Кандидати се 
могу пријавити путем телефона: 063/273-293, Славко Данев. Рок 
трајања конкурса: 15 дана

ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ И
МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ

Београд, Требевићка 16

Медицински техничар
на одређено време до 15.12.2016. године

4 извршиоца

Опис посла: послови дезинфекције, дезинсекције и дератизације 
у здравственим и другим установама, послови систематске дера-
тизације, сузбијање комараца и сузбијање крпеља, управљање 
моторним возилом, вожња за потребе обављања ДДД послова, 
одржавање возила (чишћење и прање) и вођење документације 
о исправности и коришћењу возила; учествује у пословима мони-

торинга ДДД послова у програмским активностима; ДДД посло-
ви у карантинским условима по епидемиолошким индикацијама; 
послови на одржавању опреме.
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња стручна спрема, 
медицинска школа, положен курс за рад са биоцидима у области 
дезинфекције, дезинсекције и дератизације и дозвола за упра-
вљање моторним возилом Б категорије. 

Оперативни техничар
на одређено време до 15.12.2016. године

2 извршиоца

Опси посла: оперативно технички послови дезинфекције, дезин-
секције и дератизације у заштити животне средине, заштити 
биља, ветерини, у комуналној хигијени, у привреди и ванприв-
реди; послови систематске дератизације, сузбијање комараца 
и сузбијање крпеља; учествује у пословима мониторинга ДДД 
послова у програмским активностима; обавља послове припреме 
препарата, справљање радних смеша, паковање, размеравање и 
достављање препарата за обављање ДДД послова извршиоци-
ма на терену; управљање моторним возилом, вожња за потребе 
обављања ДДД послова, одржавање возила (чишћење и прање) 
и вођење документације о исправности и коришћењу возила, 6. 
послови на одржавању опреме.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња стручна спрема, тех-
ничких и административних струка, положен курс за рад са био-
цидима у области дезинфекције, дезинсекције и дератизације и 
дозвола за управљање моторним возилом Б категорије. 

ОСТАЛО: Уз пријаву се подноси биографија и докази о испуње-
ности услова конкурса у неовереним фотокопијама (фотокопија 
дипломе и уверења/потврда о положеном курсу за рад са био-
цидима у области дезинфекције, дезинсекције и дератизације и 
копија возачке дозволе). Пријаве са траженим прилозима се дос-
тављају на адресу Завода за биоциде и медицинску екологију, 
Београд, Требевићка 16, поштом или на писарницу Завода. Рок 
за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа у 
публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговоремене пријаве 
се неће разматрати. Кандидати који испуњавају услове огласа 
подлежу провери знања из области ДДД послова. Кандидат који 
буде изабран дужан је да достави доказ о здравственој способ-
ности за рад на наведеним пословима.

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
АПОТЕКА „ЛЕКИНО БРДО“

11000 Београд, Максима Горког 107

Дипломирани фармацеут
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут са лиценцом за рад у апоте-
ци; предност је поседовање радног искуства, познавање рада на 
рачунару.

Фармацеутски техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: фармацеутски техничар са лиценцом за рад у апоте-
ци; предност је поседовање радног искуства; познавање рада на 
рачунару.

ОСТАЛО: Кандидати своје пријаве са биографијом могу послати 
na e-mail: ap.lekinobrdo@gmail.com, до 25.10.2016. године.

Посао се не чека, 
посао се тражи

Mедицина



Бесплатна публикација о запошљавању 25  19.10.2016. | Број 696 |   

ДОМ ЗДРАВЉА ГРОЦКА
Гроцка, Српско - грчког пријатељства 17

Медицинска сестра - техничар
на одређено време ради замене одсутног радника

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа 
утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и следеће 
посебне услове: да имају завршену средњу медицинску школу 
- IV степен стручне спреме, медицинска сестра - техничар; поло-
жен стручни испит; лиценца за рад. Кандидат подноси следећу 
документацију: фотокопију дипломе о завршеној школској спре-
ми, фотокопију потврде о положеном стручном испиту, фотоко-
пију дозволе за рад - лиценце издате од надлежне коморе, кратку 
биографију, фотокопију личне карте. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. Прија-
ве се подносе на горенаведену адресу или непосредно у канце-
ларији писарнице правне службе. Приложена документација не 
мора бити оверена, јер се иста не враћа кандидатима. Пријаве 
поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће 
се узимати у разматрање.

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 

30.11.2016. године, због повећаног обима посла

Опис посла: спроводи негу болесника; брине се о пријему, нези 
и отпусту болесника; даје терапију и прати болесника на дијаг-
ностичке 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 руководиоцу, главној сестри Клинике 
и Института.

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове пропи-
сане законом, као и следеће посебне услове: да поседује средњу 
стручну спрему IV степен - завршена средња медицинска школа, 
смер педијатријска сестра - техничар или медицинска сестра - 
техничар; положен стручни испит; лиценца за рад. Уз пријаву 
се подносе у оригиналу или овереној копији следећа докумен-
та: диплома о завршеној средњој медицинској школи; уверење о 
положеном стручном испиту; дозвола за рад - лиценца издата од 
надлежне коморе или решење о упису у именик коморе; уверење 
да се против кандидата не води кривични поступак (уверење 
суда, не старије од 6 месеци); уверење да кандидат није осуђи-
ван (из полицијске управе, не старије од 6 месеци); кратка био-
графија (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 одлу-
ку о пријему (претходно искуство у раду, просечна оцена у току 
школовања, додатно образовање или оспособљености, дужи-
на трајања школовања...). Приликом заснивања радног односа, 
кандидат је дужан да достави лекарско уверење о здравственој 
способности за послове које ће обављати и фотокопију личне 
карте. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Пријаве се предају у затвореној коверти, лично или поштом на 
горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем 
медицинске сестре - техничара на Одељењу неонатологије, на 
одређено време до 30.11.2016. године”.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД

21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Медицинска сестра - техничар
на Одељењу интензивне терапије у Служби дечје 
анестезиологије, интензивне терапије и терапије 

бола Стационара на Клиници за дечју хирургију, на 
одређено време до повратка запослене са боловања 

дужег од 30 дана, са пробним радом од 3 месеца
Опис посла: брине се о пријему, нези и отпусту болесника; даје 
терапију и предузима друге медицинско-техничке радње које је 
одредио лекар; узима и шаље материјал на лабораторијске ана-
лизе; ради и друге послове из свог делокруга а по налогу начел-
ника и главне сестре Одељења; учествује у сменском раду; за 
свој рад одговорна је начелнику и главној сестри Клинике.

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове пропи-
сане законом, као и следеће посебне услове: да поседују средњу 
стручну спрему, IV степен - завршена средња медицинска школа, 
педијатријски или општи смер; положен стручни испит; лиценца 
за рад. Уз пријаву се подносе, у оригиналу или овереној копији, 
следећа документа: диплома о завршеној средњој медицинској 
школи; уверење о положеном стручном испиту; дозвола за рад 
- лиценца издата од надлежне коморе или решење о упису у име-
ник коморе; уверење да се против кандидата не води кривич-
ни поступак (уверење суда, не старије од 6 месеци); уверење да 
кандидат није осуђиван (из полицијске управе, не старије од 6 
месеци); радну биографију (Curriculum Vitae, CV), са адресом, кон-
такт телефоном, имејл адресом. Пријавом на оглас кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора 
за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге 
сврхе. Приликом заснивања радног односа кандидат је дужан да 
достави лекарско уверење о здравственој способности за посло-
ве које ће обављати и фотокопију личне карте. Кандидати који 
испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор 
ради пружања додатних података који могу бити важни за одлу-
ку о пријему (претходно искуство у раду, просечна оцена у току 
школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина 
трајања школовања...). Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Пријаве се предају у затвореној коверти, 
лично или поштом на горенаведену адресу, са назнаком: „Прија-
ва на оглас за пријем једне медицинске сестре - техничара на 
Одељењу интензивне терапије у Служби дечје анестезиологије, 
интензивне терапије и терапије бола, до повратка запослене са 
боловања“. 

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

Доктор стоматологије
на одређено време до 3 месеца због повећаног 

обима посла, за рад у Одсеку опште стоматологије 
Одељења опште и специјалистичке стоматологије 

Службе стоматолошке здравствене заштите

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

Стоматолошка или медицинска сестра
на одређено време до 3 месеца због повећаног 

обима посла, за рад у Одељењу опште и 
специјалистичке стоматологије Службе 

стоматолошке здравствене заштите

Mедицина

www.nsz.gov.rs
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УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кан-
дидати треба да испуњавају и посебне услове: завршенa средња 
медицинска школа стоматолошког или општег смера - IV степен 
стручне спреме, положен стручни испит и поседовање лиценце 
за рад или решења о упису у комору.

ОСТАЛО: Кандидати достављају: пријаву у којој наводе за које 
радно место се пријављују; кратку биографију са адресом и кон-
такт телефоном; оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању; оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту; оверену фотокопију лиценце за рад или решења о упису 
у комору; изјаву да су здравствено способни за послове за које 
подносе пријаву и да се против њих не води кривични поступак; 
фотокопију извода из матичне књиге рођених. Кандидати могу 
бити позвани на разговор ради пружања додатних података који 
могу бити важни за одлуку о пријему. Изабрани кандидати пре 
заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење 
као доказ о здравственој способности за послове за које се засни-
ва радни однос и уверење да се против њих не води кривични 
поступак (уверење издаје суд). Уколико изабрани кандидат не 
достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће 
закључити уговор о раду. Пријавe на оглас подносе се у року од 8 
дана од дана објављивања овог огласа у публикацији „Послови“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Прија-
ве са документацијом доставити на горенаведену адресу.

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ
21000 Нови Сад, Футошка 121

Доктор медицине
у Одељењу за здравствени надзор у Центру за 

контролу и превенцију болести

Опис послова: учествује у спровођењу здравствених прегледа 
одређених категорија становника које подлежу здравственом 
надзору, у Центру и на терену; учествује у спровођењу контрол-
них прегледа код клицоноша; учествује у изради извештаја о 
раду Одељења; ради на едукацији здравствених радника; бави 
се научно-истраживачким радом; учествује у раду комисија, рад-
них група и других тела у складу са општим актима Института, 
по решењу директора или Управног одбора Института; обавља и 
друге сродне послове који су у складу са стручном спремом и за 
које је стекао одређена знања и звање, а по налогу непосредног 
руководиоца.

УСЛОВИ: У складу са Правилником о организацији и система-
тизацији послова у Институту за јавно здравље Војводине (бр. 
01-924/1 од 16.05.2016. године) којим су прописани услови за 
обављање послова доктора медицине у Одељењу за здравстве-
ни надзор у Центру за контролу и превенцију болести, кандидати 
треба да доставе следеће доказе: оверену фотокопију дипломе о 
стеченом звању доктор медицине; оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту; оверену фотокопију лиценце; 
фотокопију очитане личне карте и фотокопију возачке дозволе Б 
категорије. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање. Пријаве са потребном документацијом предају се 
на писарници (соба 53) Института, на горенаведену адресу, са 
назнаком „За јавни оглас“ или се шаљу путем поште.

Грађевинарство и индустрија

„ЕЛАН-ММС“ ДОО ТУТИН
36320 Тутин, Револуције бб

тел. 020/811-159

Радник на ручном склапању елемената и 
склопова

5 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, дрвна, металска и друга 
струка.

Радник - шивач текстила
3 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, текстилна, конфекцијска или 
обућарска струка.

ОСТАЛО: Кандидати могу да се јаве сваког радног дана, од 8 до 
15часова, у просторијама фабрике. Оглас је отворен до попуне 
радног места.

DAES SERVICE LLC
e-mail: career@daesgroup.com

www.daesservices.com

DAES Service LLC (www.daesservices.com), предузеће са базом у 
Арлингтону, Тексас, САД и огранком у Дубаију, УАЕ, бави се одр-
жавањем опреме и пробних столова за испитивање ваздухоплов-
них уређаја. Због повећања активности у Европи, потребан нам је

Сарадник
Опис посла: поправка опреме клијента на лицу места која под-
разумева: корективно, превентивно и предиктивно одржа-
вање испитне и опреме за одржавање ваздухоплова; провере 
и поправке различитих хидрауличних, пнеуматских, електрич-
них и електронских поткомпоненти; промене у програмима кон-
тролних систама (PLC, контролних јединица итд.); пуштање у 
рад и иницијалне поставке опреме; обука клијената приликом 
пуштања у рад; модификације према упутствима произвођача; 
измене и репрограмирање контролних јединица; предлагање 
модификација на опреми; развој распореда антиципативног/пре-
диктивног одржавања и планирање материјала за будуће одр-
жавање; даљинско отклањање проблема на опреми са упутима 
извршиоцима; даљинско саветовање и техничка подршка; развој 
процедура за отклањање кварова и развој умрежене платфор-
ме за отклањање кварова; развој и спровођење интерних обука; 
развој материјала за обуку (приручника и сл); одржавање редов-
них контаката са произвођачима опреме приликом разраде свих 
наведених активности.

Профил који тражимо: дипломирани мехатроничар или ауто-
матичар (машински/електротехнички); најмање 3 године иску-
ства у поправкама на лицу места (field service); најмање 5 годи-
на укупног искуства; добро познавање машинских програмских 
језика и програмирања ПЛК (LabView, PLC programming); добро 
разумевање и читање техничких цртежа, шема, и општег дизај-
на уређаја; добро познавање аутоматског управљања; одлично 
познавање различитих дигиталних и аналогних мерних техни-
ка; способност развоја промена и модификација на уређајима 
за одржавање и правилно документовање; радно знање елек-
тричних кола, штампаних плоча и инструментације; способност 
добре комуникације и даљинског отклањања квара; течно позна-
вање енглеског (говор и писање), сви други језици су пожељни; 
напредно познавање MS Оffice пакета (познавање Access-а and 
Excel macro програмирања су плус); спремност на честа путовања 
по Европи (50% радног времена); добар комуникатор, високе 
социјалне освешћености са толеранцијом према другим култура-

Mедицина / Грађевинарство и индустрија
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ма и начинима пословања; искуство у ваздухопловству је плус; 
међународно искуство је плус; способност вођења вишеструких 
уговора и клијената; изразите комуникацијске вештине са скло-
ношћу представљања сложених система на једноставан начин; 
мотивисана и особа независна у раду.

Нудимо: рад у предузећу које има глобално присуство; рад на 
опреми која је референца на тржишту; добар финансијски пакет; 
пројектни радни сати и флексибилност; лично и професионално 
усавршавање кроз програме обука.

Уколико ваш профил одговара наведеним условима и ако сте 
заинтересовани за рад у нашем предузећу, пошаљите свој рези-
ме, пропратно писмо и референце на адресу: career@daesgroup.
com. 

„ХИДРОВОД“ ДОО
ДРУШТВО ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО,

СПОЉНУ И УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ
Панчево, Боре Шипоша 25
тел. 013/341-292, 367-851
e-mail: hidrovod@panet.rs

Превоз и истовар
привремени и повремени послови

2 извршиоца

Опис посла: превоз и истовар грађевинских материјала, мате-
ријала за ископ код постављања цеви за водовод и канализацију.

УСЛОВИ: I степен, возач лаких моторих возила; III степен, возач 
друмског возила (III степен стручне спреме и КВ) - IV степен, 
возач теретног моторног возила; радно искуство 3 месеца; возач-
ка дозвола Ц и Е категорије. Теренски рад; радно место са повећа-
ним ризиком; обезбеђен превоз; обезбеђен смештај. Пробни рад 
1 месец. Јављање кандидата на горенаведене телефоне, лица за 
контакт Јасмина Дрињак, Зора Шпирић.

“МГ КООП” ДОО
11000 Београд, Породице Трајковић 4. део број 15

тел. 011/2460-290
e-mail: mgkoop@sezampro.rs

Зидар
на одређено време

3 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме; искуство у раду на гради-
лишту.

Тесар
на одређено време

3 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме; искуство у раду на гради-
лишту.

Молер - фарбар
на одређено време

3 извршиоца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме; искуство у раду на гради-
лишту.

Помоћни грађевински радник
на одређено време

3 извршиоца

УСЛОВИ: НК радник; искуство у раду на градилишту.
ОСТАЛО: Кандидати могу да се јаве на број телефона: 011/2460-
290, контакт особа: Мирјана Топковски. Конкурс је отворен до 
попуне радних места.

ADECCO HUMAN RESOURCES
11070 Београд - Нови Београд

Владимира Поповића 40
тел. 060/7900-167

e-mail: boris.colovic@adecco.com

Радник у производњи
рад ван радног односа, привремени и повремени 

послови
15 извршилаца

УСЛОВИ: VI/2, VI/1, V, IV, III, II и I степен стручне спреме. 
Јављање кандидата на горенаведени број телефона или мејл. 
Рок за пријаву: до 31.10.2016.

“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 
одговорног извођача радова.
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани инжењер 
грађевинарства; возачка дозвола Б категорије; енглески језик 
- почетни ниво; основна информатичка обука; пожељна лицен-
ца 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.

 Грађевинарство и индустрија 

Посао се не чека, посао се тражи
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„DALLUMO“ DOO
11000 Београд, Мезијска 16

тел. 063/311-290

Возач - достављач
3 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, возач; поседовање возачке 
дозволе Б и Ц категорије, пожељно радно искуство. Кандидати 
могу да се јаве на контакт телефон: 063/311-290. Конкурс остаје 
отворен до попуне радног места.

ДОО “PRIUS DRIVE”
18000 Ниш, Лошињска 12

e-mail: priusdrivedoo@gmail.com

Возач
40 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у било ком занимању; знање 
рада на рачунару; возачка дозвола Б категорије; знање енглеског 
језика. Телефон за контакт: 060/344-6158.

ДОО “BIG-TRADE”
21000 Нови Сад, Аркадија Варађанина 5

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

Возач
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: IV степен, возач теретног моторног возила или III сте-
пен стручне спреме; пробни рад 1 месец; возачка дозвола Ц и 
Е категорије. Јављање кандидата на горенаведени мејл и број 
телефона. Рок за пријаву: до 25.10.2016.

„MGV“ DOO
Ниш, Булевар цара Константина бб, Медијана

тел. 062/253-012
e-mail: mgvdoo@open.telekom.rs

Возач теретног возила
5 извршилаца

УСЛОВИ: радно искуство минимум 12 месеци у међународном 
саобраћају; поседовање возачке дозволе Е категорије. Теренски 
рад, рад ван просторија послодаваца. Рок трајања конкурса: до 
31.12.2016. године. Кандидати могу да се јаве послодавцу путем 
телефона или да доставе радне биографије путем имејл aдресе. 
Лице за контакт Владета Радосављевић.

Култура и информисање

БИБЛИОТЕКА
„СРБОЉУБ МИТИЋ”

12311 Мало Црниће, Маршала Тита 76

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат има високу стручну спрему; да има нај-
мање три године радног искуства на пословима у култури; да 
има положен стручни испит за рад у библиотеци, да је поднео 
програм рада и развоја библиотеке управном одбору; да има 
држављанство Републике Србије; да нема законских сметњи за 
његово именовање. Уз пријаву на конкурс потребно је достави-
ти следећу конкурсну документацију: оверену копију дипломе, 
оверену копију радне књижице, или уверење о радном искуству, 
предлог програма рада и развоја библиотеке, уверење суда, не 
старије од шест месеци, да се против кандидата не води истрага 
и да против њега није подигнута оптужница за кривична дела 
која се гоне по службеној дужности, уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених, оверену фотокопију личне карте, лекарско уве-
рење. Пријаве са документацијом доставити на горенаведену 
адресу, са назнаком „За јавни конкурс за избор директора“ или 
предати лично, од 8 до 14 часова. Рок за подношење пријаве је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Све информације могу се 
добити на телефон број: 012/280-014.

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И УМЕТНОСТ
18220 Алексинац, Душана Тривунца 15

тел. 018/804-618

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: висока стручна спрема (VII степен); најмање 5 година 
радног искуства у струци; предлог програма рада и развоја уста-
нове. Уз пријаву доставити: диплому о стеченој стручној спреми; 
потврду о радном искуству; извод из матичне књиге рођених; 
уверење о здравственој способности; уверење о држављанству; 
уверење да се против кандидата не води кривични поступак и 
да није осуђиван. Рок за пријаву: 15 дана. Пријаву и конкурсну 
документацију слати на горенаведену адресу, са назнаком: “За 
конкурс”.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ СУБОТИЦА
24000 Суботица, Трг слободе 1/III

тел. 024/626-866

Информатичар - оператер за унос података
на одређено време од 3 месеца 

УСЛОВИ: Поред општих законом предвиђених услова кандидат 
мора да испуњава и следеће услове: VII степен стручне спре-
ме математичког, информатичког или електротехничког смера, 
алтернатива: VI степен стручне спреме информатичког, технич-
ког, математичког или електротехничког смера, једна година 
радног искуства или приправник. Пријаве на оглас са доказима 
о испуњавању услова предвиђених огласом кандидати подносе, 
са назнаком „За оглас“, путем поште или лично на адресу: Исто-
ријски архив Суботица, 24000 Суботица, Трг слободе 1/III (соба 
329 или 328). Информативни разговори са кандидатима обавиће 
се радним данима у времену од 10 до 13 часова. Оглас је отво-
рен 15 дана од дана објављивања. Контакт телефон за инфор-
мације: 024/626-866. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити разматране.

Саобраћај и везе / Култура и информисање

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом www.nsz.gov.rs
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БЕОГРА Д
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

“ДЕЧИЈИ ОСМЕХ”
11271 Сурчин, Војвођанска 386/д
тел. 065/200-78-78, 064/117-47-57
e-mail: vrtic.decijiosmeh@gmail.com

Директор

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, високо образовање сте-
чено на студијама трећег степена (доктор наука), другог степе-
на (мастер академске студије, специјалистичке акадмске студије, 
специјалистичке струковне студије, магистар наука), односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године; нај-
мање пет година радног искуства, од чега најмање три годи-
не на пословима за које је основана установа. Документа која 
је потребно доставити: кратка биографија, оверена фотокопија 
дипломе, фотокопија радне књижице, фотокопија извода из 
матичне књиге рођених, фотокопија држављанства. Рок за под-
ношење пријава је 7 дана од дана објављивања, на адресу ПУ 
или слањем на имејл адресу.

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме одговарајућег занимања, 6 
месеци радног искуства, поседовање лиценце за рад. Предвиђен 
је рад у сменама.

Васпитач
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: VI/2 степен стручне спреме одговарајућег занимања, 6 
месеци радног искуства, поседовање лиценце за рад. Предвиђен 
је рад у сменама.

ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити: кратка биогра-
фија, оверена фотокопија дипломе, фотокопија извода из матич-
не књиге рођених, доказ о поседовању лиценце за рад, фотоко-
пија држављанства. Рок за подношење пријава је 7 дана од дана 
објављивања, на адресу ПУ или слањем на имејл адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА  
„ЈЕЛЕНА ЋЕТКОВИЋ“

11000 Београд, Врањска 26
тел. 011/2418-741, 2417-275

Наставник физичког васпитања
на одређено време ради замене одсутног лица 

преко 60 дана

Наставник разредне настве

Наставник немачког језика
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог на 60 дана

Наставник грађанског васпитања
са 85% радног времена, ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање радног 
односа треба да испуњава и посебне услове прописане одредба-
ма чл. 8, 120 и 122 Закона о основама система образовања и вас-
питања и Правилника о организацији и систематизацији послова 
и радних задатака у ОШ ”Јелена Ћетковић”. Уз пријаву школи 
доставити: диплому о стручној спреми, уверење о држављанству 
не старије од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених. Уве-
рење о поседовању психичке, физичке, здравствене способности 
за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења угово-
ра о раду. Доказ неосуђиваности прибавља школа по службеној 
дужности. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се размат-
рати. Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. 
Пријаве доставити лично или поштом на адресу школе, у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса. По завршеном конкурсу 
документа се могу преузети у школи, иста се не враћају поштом.

ВИСОКА ШКОЛА ЛИКОВНИХ И
ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У БЕОГРАДУ
11000 Београд, Панте Срећковића 2

тел. 011/729-1196
e-mail: vslpu@vslpu.rdu.rs

Наставник струковних студија (реизбор), 
област Примењена уметност и дизајн, ужа 

област Примењена графика, за групу предмета: 
Илустрација 1, Плакат, Графичке технике - 

дигитална штампа
УСЛОВИ: У наставно звање наставник струковних студија у пољу 
уметности може бити изабрано лице које има високо образовање 
првог степена, VII/1 степен стручне спреме и призната уметнич-
ка дела, позитивну оцену наставног рада, осим ако се бира први 
пут у наставничко звање, када ја довољно да кандидат поседује 
склоност и способност за наставни рад. Обавезан услов је профе-
сионално радно искуство у ужој области. Поред наведених усло-
ва, кандидати треба да испуњавају услове прописане Законом о 

 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 најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено 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 
здравственој установи на захтев директора.
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високом образовању, Правилником о организацији и системати-
зацији послова. Кандидати подносе: пријаву на конкурс (на про-
писаном образцу, преузима се са сајта школе: www.vslpu.edu.rs 
и достављају је у електронској форми), радну биографију, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење 
надлежног органа да правоснажном пресудом нису осуђени за 
кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне 
исправе коју издаје високошколска установа или примања мита 
у обављању послова у високошколској установи (чл. 62 став 4 
Закона о високом образовању), оверену фотокопију дипломе, 
односно уверења о дипломирању, односно магистратури, докто-
рату, списак радова из области за коју конкуришу и портфолио 
у дигиталној форми. Пријаве са прилазима подносе се у року од 
8 дана од дана објављивања огласа, на горенаведену адресу. 
Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се узи-
мати у разматрање.

ВИСОКА ШКОЛА ЛИКОВНИХ И
ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У БЕОГРАДУ
11000 Београд, Панте Срећковића 2

тел. 011/729-1196
e-mail: vslpu@vslpu.edu.rs

Наставник струковних студија (реизбор), 
област Ликовне уметности, ужа област 
Проширени медији, за групу предмета: 

Дигитална слика 1 и 2, Дигитални видео и 
Аудио-визуелне комуникациије

УСЛОВИ: У наставно звање наставник струковних студија у пољу 
уметности може бити изабрано лице које има високо образовање 
првог степена - VII/1 степен стручне спреме и призната уметнич-
ка дела, позитивну оцену наставног рада, осим ако се бира први 
пут у наставничко звање, када је довољно да кандидат поседује 
склоност и способност за наставни рад. Обавезан услов је про-
фесионално радно искуство у ужој области, области графичког 
дизајна и Adobe софтверском пакету. Због карактера садржаја 
предмета, обавезан услов је да кандидат има релевантно иску-
ство у креирању и обради 2Д и 3Д дигиталне слике, дигиталном 
композитингу, као и видео продукцији и постпродукцији. Поред 
наведених услова, кандидати треба да испуњавају услове про-
писане Законом о високом образовсњу, Правилником о избору 
наставника и сарадника школе и Правилником о организацији и 
систематизацији послова. Кандидати подносе: пријаву на конкурс 
(на прописаном обрасцу, преузима се са сајта школе www.vslpu.
edu.rs и достављају је у електронској форми), радну биографију, 
извод из матичне књиге дођених, уверење о држављанству, уве-
рење надлежног органа да правоснажном пресудом нису осуђени 
за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне 
исправе коју издаје високошколска установа или примања мита 
у обављању послова у високошколској установи (чл. 62 став 4 
Закона о високом образовању), оверену фотокопију дипломе, 
односно уверења о дипломирању, односно магистратури, докто-
рату, списак радова из области за коју конкуришу и портфолио 
у дигиталној форми. Пријаве са прилозима подносе се у року од 
8 дана објављивања огласа, на горенаведену адресу. Непотпуне 
и неблаговремено достављене пријаве неће се узимати у разма-
трање.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ДЕСПОТ СТЕФАН ЛАЗАРЕВИЋ”

11000 Београд, Нова 15
тел. 011/3429-875

e-mail:despotstefan@sezampro.rs

Професор разредне наставе
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства
4 извршиоца

Професор математике и информатике
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства

Професор разредне наставе
на одређено време до 31.08.2017. године, до 

повратка помоћника директора на своје радно 
место

Професор физичког васпитања
са 80% радног времена, на одређено време до 

повратка запослене са боловања

Дефектолог - логопед
на одређено време до повратка запослене са 

боловања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању, 
према Правилнику о врсти стручне спреме за рад наставника и 
сарадника у основној школи. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања. Пријаве слати на горенаведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
“КОСТА ЂУКИЋ”

11400 Младеновац, Краља Петра Првог 339
тел. 011/8231-385

Наставник хемије
на одређено време ради замене запосленог који 

је привремено спречен за рад, дуже од 60 дана, за 
рад у издвојеном одељењу Велика Иванча, са 20% 

радног времена (8 часова)

Библиотекар
на одређено време ради замене запосленог који је 
распоређен на послове помоћника директора, за 

рад у матичној школи, са 60% радног времена (24 
часа)

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене запосленог који је 

привремено спречен за рад, дуже од 60 дана, за рад 
у матичној школи

УСЛОВИ: високо образовање у складу са чланом 8 став 2, 3 и став 
4 Закона о основама система образовања и васпитања и стечен 
стручни назив у складу са Правилником о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној школи; држављан-
ство Републике Србије; психичка, физичка и здравствена способ-
ност за рад са децом и ученицима - што се доказује лекарским 
уверењем које је кандидат у обавези да достави пре закључења 
уговора о раду; да кандидат није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања - доказ прибавља 
установа по службеној дужности; знање језика на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад. Уз пријаву доставити доказе о 
испуњености услова: оверену копију дипломе о одговарајућем 
образовању и оверену копију доказа о испуњености услова из 
чл. 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања 
- уверење о држављанству. Неблаговремене пријаве, пријаве без 
доказа о испуњавању свих услова конкурса, као и пријаве са нео-
вереном документацијом у прилогу, неће се разматрати. Прија-
ве слати на горенаведену адресу или донети лично у просторије 
школе, радним даном од 8 до 11 часова.

 Наука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ОШ „ДУШКО РАДОВИЋ“
11070 Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића 112

Наставник техничког и информатичког 
образовања

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана (директор школе у првом 

мандату)

Наставник математике
са 45% радног времена, на одређено време до 
повратка помоћника директора, а најдуже до 

31.08.2017. године

УСЛОВИ: степен стручне спреме одговарајућег занимања про-
писан Правилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи и одговарајуће образовање 
прописано чл. 8 Закона о основама система образовања и васпи-
тања. Кандидати треба да испуњавају и остале услове прописане 
чл. 120 ст. 1 т. 1-5 Закона о основама система образовања и вас-
питања. Уз пријаву доставити оверену копију дипломе о стече-
ном образовању и уверење о држављанству Републике Србије. 
Директор доноси одлуку о избору наставника у року од 8 дана 
од дана добијања резултата психолошке процене способности за 
рад са ученицима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Наставник у звању доцента за ужу научну 
област Општа и неорганска хемија

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне области 
за коју се бира, други услови предвиђени Законом о високом 
образовању и Статутом и другим општим актима Хемијског 
факултета. Пријаве са биографијом, овереним преписом дипло-
ме, списком и сепаратима научних и стручних радова доставити 
Архиви факултета на наведену адресу, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

ОШ „ИСИДОРА СЕКУЛИЋ“
11000 Београд, Гаврила Принципа 42

тел. 011/7614-735

Наставник биологије
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, 
са 80% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме. Кандидат мора да испуња-
ва следеће услове: а) да има одговарајуће образовање - стече-
но на студијама другог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 
10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, а у свему према Пра-
вилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадни-
ка за основне школе и Правилнику о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних места за запослене; б) да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; ц) 
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања; д) да има држављанство Републике 
Србије; е) да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Доказе о испуњености услова из тачака а) и д) доставити уз 

пријаву на конкурс (оверена фотокопија дипломе и уверења о 
држављанству), из тачке е) само уколико су диплому стеклу на 
универзитетима ван Републике Србије, тачке б) пре закључења 
уговора о раду (лекарско уверење). Доказ из тачке ц) прибавља 
школа. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Пријаве са доказима о испуњености услова доставити 
на наведену адресу школе, са назнаком “За конкурс”. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ИЗМЕНА ОГЛАСА
ПРИВАТНА ГИМНАЗИЈА

“МИЛЕНА ПАВЛОВИЋ БАРИЛИ”
11000 Београд, Маршала Бирјузова 2-4

тел. 011/2432-613

Оглас објављен 21.09.2016. године у публикацији 
“Послови” мења се за радно место: наставник енглес-
ког језика, са 65% радног времена, тако што уместо: 
на одређено време до годину дана, треба да стоји: на 
неодређено време. У осталом делу текст конкурса остаје 
непромењен.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ДЕЧЈИ ДАНИ”

11000 Београд, Господар Јованова 18
тел. 011/2631-825

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: високо образовање за васпитача или стручног сарад-
ника: стечено на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године, као и најмање пет година 
рада у установи након стеченог одговарајућег образовања или на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, као и најмање пет година рада у установи након стеченог 
одговрајућег образовања; високо образовање за васпитача на 
студијама првог степена (основне академске, односно струковне 
студије), студијама у трајању од три године или лице са вишим 
образовањем, као и најмање десет година рада у предшколској 
установи на пословима васитања и образовања након стеченог 
одговрајућег образовања; дозвола за рад (лиценца); психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са децом; да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; држављанство Републике Србије; знање срп-
ског језика; обука и положен испит за директора установе.

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са неопходном документацијом 
доставити у затвореној коверти, на наведену адресу, са назна-
ком “Конкурс за директора”. Као благовремене разматраће се 
само пријаве које буду поднете или послате на адресу установе 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Кандидати су 
у обавези да уз пријаву и радну биографију на конкурс доставе 
следеће документе у овереној фотокопији и оригиналу: диплому, 
уверење о положеном стручном испиту (лиценцу), радну књижи-
цу или листинг пријава и одјава на осигурање Републичког фонда 
за пензијско и инвалидско осигурање, уверење о држављанству 
Републике Србије, извод из матичне књиге рођених. Изабрани 
кандидат обавезан је да пре закључења уговора о раду достави 
и лекарско уверење о поседовању психичке, физичке и здрав-
ствене способности за рад са децом. Доказ о неосуђиваности 
за изабраног кандидата прибавиће установа. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Кандидат 
који буде изабран за директора обавезан је да у року од годину 
дана од дана доношења одговарајућег подзаконског акта положи 
испит за директора установе. Особа за контакт Биљана Богдано-
вић, референт за радне односе, телефони: 2631-825 и 2633-140. 

 Наука и образовање 
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ

И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
11000 Београд, Високог Стевана 2

тел. 011/2183-036

Наставник у звање доцента за ужу научну 
област Олигофренологија

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат дефектолошких 
наука, као и да кандидат испуњава услове предвиђене чл. 64 
став 5 и чл. 65 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, 
бр. 76/2005, 44/2010, 99/14) као и Статутом Факултета за избор 
у звање доцента. Документа која је потребно доставити: пријава 
на конкурс, биографија, библиографија, оверене копије дипло-
ма, извод из матичне књиге рођених, држављанство и потврда 
надлежног органа да кандидат није под истрагом. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве 
на конкурс са свим прилозима подносе се факултету на наведену 
адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВЕСЕЛИН МАСЛЕША”

11000 Београд, Кумодрашка 72
тел. 011/2471-675

Наставник разредне наставе
на одређено време, боловање преко 60 дана

Наставник физичког васпитања
са 50% радног времена, на одређено време до 

31.08.2017. 

УСЛОВИ: Општи и посебни услови за заснивање радног односа 
у школи прописани су чл. 8 и 120 Закона о основама система 
и образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.72/09, 52/11 и 
55/13) и чл. 3 став 1 тачка 3 подтачка 1 Правилника о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи. Кандидат уз пријаву са биографским подацима, односно 
радном биографијом, треба да достави: диплому о одговарајућем 
стеченом високом образовању за радно место наставника, сход-
но Правилнику о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС -Просвет-
ни гласник”, бр. 11/12 и 15/13) и чл. 8 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.72/09, 52/11 
и 55/13), уверење о држављанству РС, не старије од 6 месеци; 
доказ о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на 
том језику). Кандидати морају да имају образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом бодова. Психичка и физичка способност за 
рад са децом и ученицима биће проверена само за кандидате 
који буду испуњавали услове конкурса и који буду у ужем избору 
на основу одлуке директора школе. Уверење да кандидати нису 
осуђивани за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља 
школа. Лекарско уверење, односно доказ о општој здравственој 
способности, доставља изабрани кандидат пре закључења угово-
ра о раду. Докази о испуњености услова се подносе у оригиналу 
или оверене фотокопије. Пријаве доставити у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
“МИЛАН Ђ. МИЛИЋЕВИЋ”

11000 Београд, Боривоја Стевановића 27а
тел. 011/288-94-98

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене радника 

привремено распоређеног на друге послове и радне 
задатке, најдуже до 31.08.2017. године

Наставник српског језика
на одређено време до повратка радника са 

боловања, са 70% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016); да кандидат 
испуњава услове прописане чл. 8 и 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања и Закона о изменама и допунама 
Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву 
приложити: доказ о стручној спреми/оверена фотокопија дипло-
ме, држављанство РС (оригинал или оверена фотокопија), извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), 
потврду - уверење о знању језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Доказ о поседовању психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и ученицима доставља 
се пре закључења уговора о раду. Уверење да кандидати нису 
осуђивани за кривична дела утврђена у чл. 120 ст 1 тач 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања - прибавља школа. 
Пре доношења одлуке о избору, кандидати који уђу у ужи избор 
биће упућивани на тест психофизичке провере за рад са децом 
и ученицима, који врши Национална служба за запошљавање.

Финансијски радник - благајник
на одређено време до повратка радника са 

боловања

УСЛОВИ: средња економска школа, средња трговачка школа, 
познавање рада на рачунару.

Административни радник
на одређено време до повратка радника са 

неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: средња економска школа, гимназија, познавање рада 
на рачунару. Уз пријаву приложити: доказ о стручној спреми - 
оверена фотокопија дипломе; држављанство РС (оригинал или 
оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена фотокопија). Доказ о поседовању психичке, физич-
ке и здравствене способности за рад са децом и ученицима дос-
тавља се пре закључења уговора о раду. Уверење да кандидати 
нису осуђивани за кривична дела утврђена у чл. 120 ст 1 тач 3 
Закона о основама система образовања и васпитања прибавља 
школа.

ОСТАЛО: Пријаву са неопходном документацијом доставити на 
горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса, уз назнаку “За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање. Одлука о избору кандида-
та биће донета у законском року.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА

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

Доцент за ужу научну област Маркетинг, 
односи с јавношћу и мултимедијалне 

комуникације
на одређено време од 5 година

Национална служба 
за запошљавање

 Наука и образовање
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Доцент за ужу научну област Софтверско 
инжењерство

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Управљање 
системима

на одређено време од 5 година
2 извршиоца

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из одговарајуће научне 
области; научни, односно стручни радови објављени у научним 
часописима или зборницима са рецензијама и способност за 
наставни рад. Уз пријаву приложити: диплому о одговарајућој 
стручној спреми из одговарајуће научне области, биографију, 
списак радова и саме радове.

Асистент за ужу научну област Организација 
пословних система

на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област Информационе 
технологије

на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област Информациони 
системи

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија или магистар наука из одго-
варајуће области коме је прихваћена тема докторске дисерта-
ције, који је претходне нивое студија завршио са укупном про-
сечном оценом најмање 8, смисао за наставни рад. Уз пријаву 
приложити: диплому о одговарајућој стручној спреми, потврду о 
уписаним докторским студијама, за студенте са завршеним магис-
тарским студијама - потврду о прихваћеној теми докторске дисер-
тације, биографију, списак радова и саме радове.

Сарадник у настави за ужу научну област 
Информациони системи

на одређено време од 1 године
3 извршиоца

Сарадник у настави за ужу научну област 
Моделирање пословних система и пословно 

одлучивање
на одређено време од 1 године

Сарадник у настави за ужу научну област 
Менаџмент људских ресурса
на одређено време од 1 године

Сарадник у настави за ужу научну област 
Рачунарска статистика

на одређено време од 1 године

Сарадник у настави за ужу научну област 
Управљање системима

на одређено време од 1 године

Сарадник у настави за ужу научну област 
Информационе технологије
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: студент мастер академских или специјалистичких сту-
дија који је студије првог степена завршио са укупном просеч-
ном оценом најмање 8. Уз пријаву приложити: диплому о одгова-
рајућој стручној спреми, потврду да је студент мастер академских 
или специјалистичких студија, потврду о положеним испитима и 
биографију.

ОСТАЛО: Услови за избор прописани су Законом, Статутом Уни-
верзитета, Статутом Факултета и Правилником о организацији и 
систематизацији послова на Факултету.Сви прилози достављају 
се у електронској форми на CD-у. Конкурс је отворен 15 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати.

ГИМНАЗИЈА
11400 Младеновац

Краља Александра Обреновића 25
тел/факс: 011/8231-366

Професор ликовне културе
са 75% радног времена, на одређено време до 
повратка запосленог са функције, а најдуже 4 

године

Професор физичког васпитања
са 50% радног времена, на одређено време до 
повратка запослене са неплаћеног одсуства, а 

најдуже 6 месеци

Професор физичког васпитања
са 40% радног времена, на одређено време до 
повратка запослене са неплаћеног одсуства, а 

најдуже 6 месеци

УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајућу врсту и степен стру-
чне спреме у складу са Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у гимназији („Сл. гласник РС - Просветни гласник“ 14/13) и да 
испуњава услове прописане чл. 8 и 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 
52/2011, 55/2013 и 68/2015). Уз пријаву на конкурс доставити: 
(у оригиналу или оверене фотокопије): диплому, уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених, доказ да канди-
дат има образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе 
у установи, у складу са ЕСПБ, односно да је лице у току студија 
положило испите из педагогије и психологије или је положило 
стручни испит, односно испит за лиценцу. Доказ да кандидат 
зна српски језик, на коме се остварује образовно-васпитни рад, 
достављају кандидати који образовање нису стекли на српском 
језику. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима подноси се пре закључења уго-
вора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа. Пријаву 
на конкурс доставити у року од 8 дана од дана објављивања, 
на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

ФАКУЛТЕТ ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ
11070 Нови Београд, Булевар уметности 20

тел. 011/2140-419

Редовни или ванредни професор за научну 
област Историја и теорија драмских уметности, 
медија и културе, наставни предмети: Историја 

светског позоришта и драме 1-4, Савремено 
позориште: режија класике и Увод у студије 

позоришта и извођења

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука о драмским 
уметностима из области театрологије.

Ванредни професор или доцент за уметничку 
област Глума, наставни предмет Глума

на одређено време
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УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, факултет драмских умет-
ности, дипломирани глумац.

Ванредни професор или доцент за уметничку 
област Позоришна и радио режија, наставни 

предмет Позоришна режија
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, факултет драмских умет-
ности, дипломирани позоришни и радио редитељ.

Асистент за уметничку област Позоришна и 
радио режија, наставни предмет Радио режија

на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, факултет драмских умет-
ности, дипломирани позоришни и радио редитељ, дипломира-
ни сниматељ и дизајнер звука, мастер драмски и аудио-визуел-
ни уметник из области позоришне и радио режије или мастер 
драмски и аудио-визуелни уметник из области снимања и дизајна 
звука, уписане докторске уметничке студије Факултет драмских 
уметности, искуство у области Радио режије.

ОСТАЛО: Избор се врши према Закону о високом образовању и 
Статуту Факултета драмских уметности.

ОСНОВНА ШКОЛА
“КНЕЗ СИМА МАРКОВИЋ”

Барајево, Светосавска 77
тел. 011/8300-124

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

издвојеним одељењима: Лисовић 1, Равни Гај, 
Рожанци, Манић, Средњи Крај и у матичној школи у 

Барајеву
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене 
чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Службени гласник РС”, 72/09, 52/11, 55/13 и 68/15). Уз пријаву 
поднети: оверену фотокопију дипломе и уверење о држављан-
ству РС. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања огласа, поштом или лично у правној служби школе. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узимати у обзир.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ

11000 Београд, Париска 16
тел. 011/2181-214

Наставник у звању доцента за ужу уметничку 
област Вајарство

на период од пет година

УСЛОВИ: прописани Законом о високом образовању, Статутом 
Универзитета уметности и Статутом Факултета и другим прав-
ним актима Универзитета уметности и Факултета. Кандидати 
уз пријаву прилажу: оверену фотокопију дипломе или уверења 
о завршеним основним академским студијама из одговарајуће 
области, биографију и библиографију на формулару који се може 
добити у секретаријату факултета. Кандидати су дужни да на рас-
писани конкурс поднесу пет оригиналних радова, портофолио и 
мапу цртежа, на основу којих се може сагледати да ли и како вла-
дају материјом наставног предмета за који конкуришу. Пријаве 
се подносе Факултету ликовних уметности у Београду, Париска 
16, а радови у Булевар војводе Путника 68, од 10 до 13 сати, у 
року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Инфомације на 
телефон: 2181-214.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Булевар краља Александра 73/II

Сарадник у звањe асистента за ужу научну, 
односно уметничку област Архитектонско 

пројектовање и савремене архитектура
на Департману за архитектуру, на одређено време 

од три године
3 извршиоца

УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени су чланом 72 
Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 
- аутентично тумачење, 97/08, 44/2010, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 
- аутентично тумачење и 68/15), Статутом Универзитета у Бео-
граду („Гласник УБ”, бр. 186/15 - пречишћен текст) и Статутом 
Факултета (“Сл. билтен АФ”, бр. 105/15 - пречишћен текст) и 
Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 
и 75/14). Пријаве кандидата са прилозима (биографија, овере-
не копије диплома и списак оцена, оверена копија уверења о 
држављанству, списак радова), доставити на горенаведену адре-
су, са назнаком “За конкурс”. Рок за пријављивање на конкурс је 
15 дана од дана објављивања.

БОР
ТЕХНИЧКА ШКОЛА

19210 Бор, Београдска 10
тел. 030/2100-024

email: tehnickaskolabor@mts.rs

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуни следеће 
услове: да има одговарајуће високо образовање стечено на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, специјалистич-
ке академске студије или специјалистичке струковне студије), по 
пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године или на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, за наставника те врсте школе и 
подручја рада за педагога и психолога, да има дозволу за рад 
(положен стручни испит, испит за лиценцу); да има положен 
испит за директора установе (изабрани директор који нема поло-
жен испит за директора, дужан је да га положи у року од годи-
ну дана од дана ступања на дужност); најмање 5 година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правоснажном пресудом суда за кривична дела утврђена у 
члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања; 
држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад (српски језик).

ОСТАЛО: Уз пријаву са биографијом кандидати су дужни да 
доставе: 1) оверену копију дипломе о одговарајућем образовању; 
2) оверену копију уверење о положеном стручном испиту - дозво-
ли за рад (лиценцу); 3) оверену копију дозволе за рад директора, 
уколико је поседују; 4) уверење о држављанству, не старије од 6 
месеци; 5) оверену копију извода из матичне књиге рођених; 6) 
потврду о радном стажу, којом се доказује најмање 5 година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања; 7) уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученицима, што се 
доказује лекарским уверењем које издаје надлежна здравствена 
установа; 8) да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, као и да није правоснаж-
но осуђено за привредни преступ у вршењу раније дужности; 9) 
доказ о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад - само ако одговарајуће образовање није стечено на српс-
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ком језику (потврду да је лице стекло одговарајуће образовање 
на српском језику или је положило испит из српског језика са 
методиком, по програму одговарајуће високошколске установе). 
Доказ о испуњености услова под 7) подноси изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Доказ о испуњености услова под 
8) прибавља установа. Све оверене копије докумената не смеју 
бити старије од 6 месеци. Рок за подношење пријаве је 15 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“, са наз-
наком „Конкурс за директора“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на адресу: Техничка 
школа Бор, 19210 Бор, Београдска 10.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ПЧЕЛИЦА”

Неготин
тел. 019/542-635

Спремачица
на одређено време до 05.04.2017. године, ради 

замене привремено одсутне запослене

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из члана 120 
Закона о основама система образовања и васпитања, и то: да 
имају одговарајуће образовање; да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; да имају држављанство Републике Србије; да знају 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву 
на конкурс кандидати треба да приложе: извод из матичне књи-
ге рођених; уверење о држављанству РС, не старије од 6 месе-
ци; оверен препис сведочанства о завршеној основној школи. 
Доказ да кандидат није осуђиван прибавља установа, а лекар-
ско уверење се доставља пре закључења уговора о раду. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити код секретара ПУ 
“Пчелица” и путем телефона: 019/542-635.

ЧАЧАК
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
32000 Чачак, Светог Саве 65

Наставник у звању доцента за ужу научну 
област Менаџмент информациони системи

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат наука из уже нау-
чне области за коју се наставник бира.

Наставник у звању доцента за ужу научну 
област Информационе технологије и системи, 

наставни предмети: Заштита података, 
Безбедност и заштита мреже, Рачунарске 

мреже и комуникације
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат наука из уже нау-
чне области за коју се наставник бира.

Наставник у звању доцента за ужу научну 
област Информационе технологије и системи, 

наставни предмети: Структуре података и 
алгоритми, Програмски језици
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат наука из уже нау-
чне области за коју се наставник бира.

ОСТАЛО: Поред наведених услова кандидати треба да испуња-
вају услове прописане Законом о високом образовању, Статутом 
Универзитета у Крагујевцу, Правилником о начину и поступку 
заснивања радног односа и стицању звања наставника Универ-
зитета у Крагујевцу и Статутом Факултета техничких наука у Чач-
ку. Пријава на конкурс треба да садржи: име и презиме канди-
дата, датум и место рођења, адресу становања и број телефона, 
податке о образовању, податке о радном искуству и друго. Уз 
пријаву приложити: биографију, доказ о одговарајућој стручној 
спреми, списак научних и стручних радова, као и саме радове и 
доказ надлежног органа о неосуђиваности у смислу члана 62 став 
4 Закона о високом образовању и чл. 125е став 1 Статута Универ-
зитета у Крагујевцу. Упутством за примену, начин достављања, 
попуњавања и утврђивање релевантних докумената које кан-
дидат доставља у току поступка избора у звање (www.kg.ac.
rs - прописи и документи - образовање и настава), утврђена је 
обавеза кандидата, учесника конкурса, да релевантна документа 
која прилаже ради оцене испуњености општих услова, као и оба-
везних и изборних елемената прописаних чланом 8. Правилника 
о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања 
наставника Универзитета у Крагујевцу, доставља у електронском 
облику, на начин утврђен овим упутством. Пријаву са доказима 
о испуњавању услова конкурса доставити на горенаведену адре-
су. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“ и на интернет страници Универзитета. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОШ „РАТКО МИТРОВИЋ“
32000 Чачак, Светогорска 44

Наставник српског језика и грађанског 
васпитања

са 98% радног времена, на одређено време до 
повратка запослене са породиљског одсуства

Наставник италијанског језика
са 88% радног времена, на одређено време до 
повратка запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме за наведено занимање. Кан-
дидат треба да испуњава и остале услове предвиђене Законом о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
55/2013, 35/201 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/2016 - одлу-
ка УС), тј. да има општу здравствену способност, да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 
120 став 1 тачка 3 ЗОСОВ, да има држављанство РС и да познаје 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на 
конкурс доставити: извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству, доказ да се против кандидата не води истрага 
нити да је подигнута оптужница и да се не води кривични посту-
пак пред судом (све то не старије од 6 месеци), кратку биогра-
фију, оверену фотокопију дипломе.

Радник на одржавању чистоће - хигијеничар
на одређено време до повратка запослене са 

боловања

УСЛОВИ: I степен стручне спреме. Кандидат треба да испуни 
и остале услове, тј. да није осуђиван за кривична дела утврђе-
на чл. 120 став 1 тачка 3, да има држављанство РС. Уз пријаву 
доставити: оверену копију дипломе или сведочанства, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, доказ да се 
не води истрага нити да је подигнута оптужба (све не старије од 
6 месеци).

ОСТАЛО: Пријаве слати на адресу ОШ „Ратко Митровић“, 32000 
Чачак, Светогорска 44. Рок за подношење пријаве је 8 дана од 
дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање.
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ПРЕХРАМБЕНО - УГОСТИТЕЉСКА ШКОЛА
32000 Чачак, Стоје Тошића 23

Наставник математике
на одређено време до повратка одсутног 

запосленог

Наставник српског језика
за 50% радног времена, на одређено време до 

повратка одсутног запосленог

УСЛОВИ: Општи услови: одговарајуће високо образовање, у скла-
ду са чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања. 
Посебни услови: утврђени су одредбама Правилника о степену и 
врсти образовања наставника општеобразовних предмета, струч-
них сарадника и васпитача у стручним школама (“Сл. гласник РС - 
Просветни гласник”, бр. 8/2015 и 11/2016). Уз пријаву на конкурс 
обавезно доставити: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, уверење о држављанству (оригинал или оверена 
фотокопија), извод из матичне књиге рођених, краћу биогра-
фију. Кандидат који буде изабран дужан је да пре закључења 
уговора о раду достави уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима, не старије 
од 6 месеци. Право учешћа на конкурсу има кандидат који није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања, о чему ће школа прибавити доказе по службеној дуж-
ности од МУП-а, за изабраног кандидата. Проверу психофизичких 
способности за рад са децом и ученицима извршиће Национална 
служба за запошљавање. Документа се достављају на горенаве-
дену адресу или лично у секретаријату школе, од 9 до 13 часова, 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови“. За ближе информације обратите се на телефон број: 
032/330-323.

ЈАГОДИНА
ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА

35250 Параћин, Драгољуба Јовановића 2
тел. 035/561-697

Наставник српског језика и књижевности
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има 
одговарајуће високо образовање у складу са Правилником о 
врсти и степену стручне спреме наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама, да има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након дипломи-
рања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи у скла-
ду са Европским системом преноса бодова; да има држављан-
ство Републике Србије; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима (директор ће пре одлучивања о 
избору извршити ужи избор кандидата које упућује на претходну 
процену способности за рад са ученицима), а лекарско уверење 
се подноси пре закључења уговора о раду; да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања (овај доказ прибавља школа); да зна језик на коме се 
остварује образовно васпитни рад - српски језик. Уз пријаву на 
конкурс кандидати треба да доставе: диплому о стручном обра-
зовању (оригинал или оверену фотокопију), уверење о образо-
вању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стеченом на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од нмајмање 30 бодова и 6 бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом преноса бодова, уверење 
о држављанству (оригинал или оверену фотокопију), извод из 
матичне књиге рођених - венчаних (оригинал или оверену фото-
копију).

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЉУБИША УРОШЕВИЋ“

35220 Рибаре, Цара Душана 146

Професор разредне наставе

УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема прописана Правилни-
ком о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/2012 и 15/2013, 2/2016, 
10/2016) за тражено радно место, односно да кандидат има одго-
варајуће образовање у складу са чланом 8 ст. 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
број 72/09 и 52/11, 55/11, 55/13, 35/15, 68/15), 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 10.09.2005. године или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године. Изузет-
но, наставник и васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим 
високим образовањем на студијама првог степена (основне ака-
демске, односно струковне студије), студијама у трајању од три 
године или вишим образовањем, професор разредне наставе, 
наставник разредне наставе, професор педагогије са претход-
но завршеном педагошком академијом или учитељском шко-
лом, професор разредне наставе и енглеског језика за основну 
школу, мастер учитељ, дипломирани мастер учитељ, професор 
разредне наставе и ликовне културе за основну школу. Канди-
дат, поред одговарајућег образовања, мора да има психичку, 
физичку и здравсвену способност за рад са децом и ученицима, 
да је држављанин Републике Србије, да 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 на конкурс, кандидат је у обавези да достави: оверену 
фотокопију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми; 
уверење о држављанству не старије од 6 месеци; да је кандидат 
пунолетан - приложити оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених. Кандидат треба да поседује психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима - на проверу псои-
хофизичких способности школа упућује кандидате који су ушли 
у ужи избор, у надлежну Националну службу за запошљавање. 
Лекарско уверење којим се потврђује здравствена способност 
кандидат подноси пре закључења уговора о раду. У складу са 
Законом о основама система образовања и васпитања, школа је у 
обавези да прибави доказ о неосуђиваности кандидата и утврди 
његову психофизичку способност. Уверење о неосуђиваности за 
кандидате који уђу у ужи избор прибавља школа од надлежне 
полицијске управе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Пријаву са документацијом којом се доказује испуње-
ност услова слати на горенаведену адресу или предати лично, 
радним даном од 9 до 14, особа за контакт: Јасмина Станковић, 
секретар школе, тел. 035/274-040.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
35230 Ћуприја, Кнеза Милоша бб

тел. 035/8472-466

Наставник саобраћајне групе предмета
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, до краја мандата 
директора школе, односно до 20.01.2018. године

УСЛОВИ: кандидати морају да испуњавају услове прописане чла-
ном 120 Закона о основама система образовања и васпитања, да 
имају одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8 Закона о 
основама система образовања и васпитања као и врсту стручне 
спреме према Правилнику о врсти стручне спреме: дипломира-
ни саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер сао-
браћаја, одсеци друмски и градски саобраћај или друмски и град-
ски саобраћај и транспорт, дипломирани саобраћајни инжењер, 
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односно дипломирани инжењер саобраћаја - одсеци: технологија 
робних манипулација и специјалних видова транспорта инте-
грални и индустријски транспорт или логистика, мастер инжењер 
саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у 
области саобраћајног инжењерства на студијском програму, 
односно модулу друмски и градски саобраћај и транспорт, дру-
мски и градски саобраћај и транспорт безбедности саобраћаја, 
саобраћај и транспорт ако су на основним академским или мас-
тер студијама изучавани наставни садржаји из области предмета 
као и остале услове предвиђене у Правилнику о врсти стручне 
спреме наставника стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама („Просветни гласник”, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 
3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 
4/07, 7/08, 11/08, 5/11, 8/11, 9/13, 16/2015), као и чланом 120 ст. 
1 Закона о основама система образовања и васпитања. У радни 
однос може бити примљено лице под условима прописаним зако-
ном и ако поседује психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицим, да није осуђивано правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; да је држављанин 
Републике Србије, да има образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на високошколској устано-
ви у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова 
и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: ове-
рену фотокопију дипломе, уверење о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци) извод из матичне књиге рођених 
(на новом обрасцу), доказ, уверење или потврду о образовању из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на 
високошколској установи. Доказ о неосуђиваности (чл. 120 ст. 1 
т. 3 Закона) прибавља школа по службеној дужности, а лекарско 
уверење доставља изабрани кандидат после доношења одлуке, 
а пре закључења уговора о раду. Докази о испуњености усло-
ва достављају се у оригиналу или овереној фотокопији. Пријаве 
слати на горенаведену адресу, са назнаком “За конкурс”. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

КИКИНДА
ПОЉОПРИВРЕДНО - ТЕХНИЧКИ

СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР
“БЕСЕДЕШ ЈОЖЕФ”

24420 Кањижа, Широка 70
тел. 024/874-550

e-mail: tehsko@sabotronic.co.rs

Наставник немачког језика
на одређено време, за 35 сати недељно (непуно 

радно време)

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор, односно дипло-
мирани филолог за немачки језик и књижевност, мастер филолог 
(студијски програм Немачки језик и књижевност), мастер профе-
сор језика и књижевности (студијски програм или главни пред-
мет, односно профил Немачки језик и књижевност).

Наставник енглеског језика
на одређено време, за 22 сата недељно (непуно 

радно време)

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за енглески 
језик и књижевност; мастер филолог (студијски програм Англис-
тика); мастер професор језика и књижевности (студијски програм 
или главни предмет, односно профил Енглески језик и књижев-
ност).

Наставник хемије
на одређено време, за 36 сати недељно (непуно 

радно време)

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани хемичар - 
мастер; професор хемије; дипломирани хемичар.

Наставник ветеринарских предмета
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани ветеринар; 
доктор ветеринарске медицине.

Секретар школе - дипломирани правник - 
приправник

на одређено време

УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме, дипломирани прав-
ник мастер или дипломирани правник.

ОСТАЛО: Кандидат треба да има: одговарајуће образовање; пси-
хичку, 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 сис-
тема образовања и васпитања; да има држављанство Републи-
ке Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Уз попратно писмо, односно пријаву на конкурс, кандидат 
треба да приложи, диплому о стеченој стручној спреми (ориги-
нал или оверен препис - фотокопија), извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), био-
графију, доказ о знању мађарског језика (да је кандидат стекао 
средње, више или високо образовање на мађарском језику или 
да је положио испит из тог језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе).

ОСТАЛО: Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са ученицима (лекарско уверење) прибавља се пре 
закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавиће 
школа по службеној дужности. Пријаве са потребном докумен-
тацијом доставити на горенаведену адресу школе. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА У КИКИНДИ

23300 Кикинда, Светосавска 57

Наставник за област Наука о музичкој 
уметности, ужа област Музичка педагогија

са 50% радног времена

УСЛОВИ: докторат, магистеријум или специјализација у наведе-
ном занимању.

Асистент извршиоца за област Педагошке и 
андрагошке науке, ужа област Педагогија

на одређено време 3 године

УСЛОВИ: студент докторских академских студија који је прет-
ходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом нај-
мање 8.

Сарадник у настави за област Филолошке 
науке, ужа област Српски језик и књижевност

на одређено време 1 година

УСЛОВИ: студент мастер академских или специјалистичких сту-
дија, студије првог степена завршене са просечном оценом нај-
мање осам.

Сарадник у настави за област Наука о музичкој 
уметности, ужа област Музичка педагогија

са 50% радног времена, на одређено време од 1 
године

УСЛОВИ: студент мастер академских или специјалистичких сту-
дија, студије првог степена завршене са просечном оценом нај-
мање осам.
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Сарадник у настави за област Ликовна 
уметност, ужа област Методика наставе 

ликовног васпитања
са 50% радног времена, на одређено време од 1 

године

УСЛОВИ: студент мастер академских или специјалистичких сту-
дија, студије првог степена завршене са просечном оценом нај-
мање осам и најмање девет из групе предмета за коју се бира. 

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају држављанство Републике 
Србије, здравствену способност, да нису правноснажном пре-
судом осуђени за кривично дело у складу са чл. 62 став 4 Закона 
о високом образовању. Кандидати уз пријаву треба да поднесу: 
биографију и стручну биографију са подацима о досадашњем 
раду; оверене фотокопије дипломе или уверења свих нивоа 
студија (кандидати који конкуришу за сарадника или асистента 
потврду о уписаним мастер, специјалистичким односно доктор-
ским студијама); препоруку која садржи преглед и мишљење о 
научном и стручном раду кандидата, из установе у којој је кан-
дидат изводио наставу у претходном периоду, која садржи оцену 
о резултатима ангажовања у настави и развоју наставе и раз-
воју других делатности установе и другим резултатима оцењи-
вања кандидата (кандидати за наставника и асистента); списак 
научних, стручних и уметничких радова, као и саме радове које 
су у могућности да доставе или да на други начин докажу да 
су објављени (кандидати за наставника и асистента); извод из 
матичне књиге рођених; доказ о држављанству, не старији од 
6 месеци; лекарско уверење о здравственој способности (дос-
тавља изабрани кандидат); доказ у вези неосуђиваности канди-
дата прибавиће школа службеним путем. Пријаве са потребном 
документацијом доставити на горенаведену адресу, са назнаком 
„За конкурс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве и пријаве са 
неодговарајућом документацијом неће се узимати у разматрање.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“
38213 Прилужје
тел. 028/467-060

Педагог
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном занимању, пре-
ма Правилнику о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи, кандидат треба да испуњава 
услове прописане чл. 8 и 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања.

Секретар
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског боловања

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном занимању, 
дипломирани правник - мастер, односно дипломирани правник 
који је стекао високо образовање на студијама у трајању од 4 
године, да је држављанин Републике Србије, да има општу здрав-
ствену способност, да се не води кривични поступак и да није 
правоснажно осуђиван за кривична дела која га чине недостој-
ним за обављање послова и задатка основног образовања у скла-
ду са законом.

ОСТАЛО: Кандидат треба уз пријаву да достави следећа доку-
мента: оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету, 
извод из матичне књиге рођених, држављанство - да није ста-
рије од 6 месеци, фотокопију личне карте и уверење да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела за која 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 
месеца или није правоснажно осуђиван за кривично дело про-

тив достојанства личности и морала; да има психичку, физичку и 
здравствену способност. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања. Пријаве са потребном документацијом (оверене 
фотокопије) доставити поштом или лично, на адресу школе: ОШ 
„Вук Караџић“, 38213 Прилужје. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве се неће разматрати.

КРАГУЈЕВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
“ЖИВКО ТОМИЋ” 

34314 Доња Шаторња
тел. 034/837-125

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има 
држављанство Републике Србије; да има одговарајуће високо 
образовање у складу са чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања на студијама другог 
степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистич-
ке 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 образовање 
до 10. септембра 2005. године); да има лиценцу за наставни-
ка, педагога или психолога; да има положен испит за директо-
ра установе; најмање пет година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: 
уверење о држављанству, не старије од 6 месеци; извод из мати-
чне књиге рођених; оверен препис, односно фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми; оверен препис, односно фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту - лиценци; потврду о рад-
ном стажу у области образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања; лекарско уверење; уверење да нису 
осуђивани; радну биографију са кретањем у служби. Како подза-
конски акт из члана 59 Закона о основама система образовања 
и васпитања није донет, документација кандидата без доказа о 
обуци и положеном испиту за директора школе сматра се ком-
плетном. Изабрани кандидат биће у обавези да у законом утврђе-
ном року положи испит за директора. Рок за пријављивање на 
конкурс је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на 
горенаведену адресу.

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Ђуре Пуцара Старог 3

тел. 034/303-500

Наставник у звање ванредног професора за ужу 
научну област Општа економија и привредни 

развој, наставни предмети: Економске доктрине 
и Макроекономска анализа

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни степен доктора економских наука одговарајуће 
научне области. Кандидати морају да испуњавају општи пре-
дуслов у погледу неосуђиваности утврђен чл. 62 ст. 4 Закона о 
високом образовању и чл. 125е ст. 1 Статута Универзитета у Кра-
гујевцу, што доказују потврдом надлежног органа (полицијске 
управе) да нису осуђивани за наведена кривична дела.

ОСТАЛО: услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о 
високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 100/2007 
- аутентично тумачање, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 
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99/2014), Статута Универзитета у Крагујевцу, Правилника о начи-
ну и поступку заснивања радног односа и стицању звања настав-
ника Универзитета у Крагујевцу, Упутства Универзитета у Крагује-
вцу за примену, начин достављања, попуњавања и утврђивање 
релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка 
избора у звање и Статута Економског факултета у Крагујевцу, у 
складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандида-
та. Уз пријаву на конкурс потребно је доставити и: биографију, 
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, 
фотокопију оверених диплома или уверења којима се потврђује 
стручна спрема, уверење полицијске управе/органа да кандидат 
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од 
најмање шест месеци, списак стручних и научних публикација, а 
за кандидате који су у радном односу на Економском факултету у 
Крагујевцу и резултате усвојене анкете студената. Правноваљану 
конкурсну документацију са доказима о испуњености услова кон-
курса кандидати су обавезни да доставе и у електронској форми 
(на компакт диску - CD). Конкурс је отворен 15 дана. Пријаве са 
документима, са назнаком “За конкурс”, доставити на адресу Еко-
номски факултет, Крагујевац, Ђуре Пуцара Старог 3.

ОСНОВНА ШКОЛА
“НАТАЛИЈА - НАНА НЕДЕЉКОВИЋ”

34202 Грошница - Крагујевац, Октобарских жртава 146
тел. 034/313-622

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства

Наставник српског језика
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме одговарајуће групе. 
Потребно је да кандидат испуњава услове из члана 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење, 68/15 
и 62/16 одлука УС) и уз пријаву на конкурс поднесе следеће дока-
зе: о поседовању одговарајуће врсте и степена стручне спреме 
(оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом 
образовању); уверење о држављанству Републике Србије (ове-
рена фотокопија не старија од 6 месеци) и извод из матичне књи-
ге рођених (оверена фотокопија). Доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење) подноси се пре закључења уговора о раду. 
Потврду да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања - прибавља школа. Доказ 
о познавању језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад кандидат доставља уколико одговарајуће образовање није 
стечено на српском језику. Уз пријаву на конкурс приложити и 
радну биографију. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављи-
вања. Пријаве слати на горенаведену адресу. Ближе информа-
ције можете добити на број телефона: 034/313-622.

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

тел. 034/336-223

Асистент за ужу научну област Математичка 
анализа са применама

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

2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме и уписане докторске ака-
демске студије математичких наука, односно VIII степен струч-
не спреме, доктор математичких наука који је изабран у звање 

асистента по Закону 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) и 
у наведеном звању провео највише један изборни период. Оста-
ли услови утврђени су Законом о високом образовању, Статутом 
Факултета и Правилником о систематизацији послова и радних 
задатака Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата.

ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова треба да испуњавају 
и посебне услове прописане законом и наведеним општим акти-
ма. 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 радо-
ва, односно радова за који поседују потврду да су прихваћени 
за објављивање до момента пријаве на конкурс. Кандидати су 
такође дужни да уз пријаву на конкурс доставе и одговарајуће 
доказе надлежних органа поводом чињенице да нису правоснаж-
ном пресудом осуђени за кривично дело против полне слободе, 
фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска уста-
нова или примања мита у обављању послова у високошколској 
установи. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се размат-
рати.

ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6

тел. 034/335-998

Наставник у звање доцента за ужу научну 
област Примењена механика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава општи предуслов у погле-
ду неосуђиваности утврђен чланом 62 став 4 Закона о високом 
образовању: VIII степен стручне спреме - научни назив доктора 
наука из научне области за коју се наставник бира. Кандидати 
поред општих услова треба да испуњавају и услове предвиђе-
не одредбама Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, 
бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 
93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 - аутентично тумачење и 
68/2015), Статута Факултета инжењерских наука Универзитета 
у Крагујевцу и Правилника о начину и поступку заснивања рад-
ног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагује-
вцу. Уз пријаву на конкурс потребно је доставити: диплому или 
уверење о стеченом докторату из одговарајуће научне области и 
диплому или уверење о претходно завршеним нивоима студија; 
оверену очитану личну карту или оверену фотокопију личне 
карте; биографију, доказ о педагошком искуству са навођењем 
послова које је кандидат обављао, оцену педагошког рада, спи-
сак стручних и научних радова, као и саме радове; уверење 
надлежног органа да кандидат није осуђиван за кривична дела 
и друге доказе којима се доказује испуњеност прописаних усло-
ва, обавезних и изборних елемената за избор наставника. Све 
доказе је потребно доставити у оргиналу или овереној копији. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир. 
Сву документацију са доказима о испуњености услова конкур-
са, сви кандидати су обавезни да доставе и у електронској фор-
ми, на компакт диску - CD-у, у складу са Упутством за приме-
ну, начин достављања, попуњавања и утврђивање релевантних 
докумената које кандидат доставља у току поступка избора у 
звање (доступно на: http://www.kg.ac.rs/Docs/Uputstvo_KPP.docx). 
Пријаве кандидата са прилозима доставити на адресу: Факултет 
инжењерских наука, 34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6, са наз-
наком „Пријава на конкурс бр. 01-1/3490“. Конкурс остаје отво-
рен 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“ и на 
интернет страници Универзитета у Крагујевцу.
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КРАЉЕВО
ШУМАРСКА ШКОЛА КРАЉЕВО
36000 Краљево, Карађорђева 262

тел. 036/352-800, 352-332

Наставник математике
на одређено време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана

Наставник математике
на одређено време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана, за 33% радног времена

Наставник српског језика и књижевности
на одређено време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана, за 61% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Поред општих услова за 
заснивање радног односа предвиђених Законом о раду, у рад-
ни однос може да буде примљено лице које има одговарајуће 
образовање, у складу са чланом 8 Закона о основама система 
образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама; лице које има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; лице које није осуђива-
но правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; лице које има држављанство Републике Србије; лице које 
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. За учешће 
на конкурсу, кандидати уз пријаву подносе оригинале или овере-
не фотокопије следећих докумената: дипломе о степену и врсти 
стручне спреме; потврду или уверење високошколске установе 
да је кандидат у току студија или након дипломирања положио 
испит из педагогије и психологије или оверену фотокопију уве-
рења да је кандидат положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); ако 
кандидат није стекао одговарајуће образовање на српском јези-
ку - потврду или уверење да је положио испит из српског језика 
са методиком по програму одговарајуће високошколске установе. 
Доказ о испуњености услова из тачке 2 - лекарско уверење под-
носи изабрани кандидат пре закључења уговора о раду, а доказ 
из тачке 3 услова прибавља школа. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве се неће узимати у обзир. Одлуку о избору наставника 
директор школе ће донети у року од 8 дана од дана добијања 
резултата психолошке процене способности за рад са децом и 
ученицима. Пријаву на конкурс заједно са потребним докумен-
тима кандидати подносе у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”, на горенаведену адресу. У 
пријави кандидати треба да наведу адресу и контакт телефон.

КРУШЕВАЦ
ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”

37226 Блажево, Општина Брус

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запослене са 

одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: Уз молбу је потребно доставити: оверену фотокопију 
дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству, лекарско уверење. Непотпуна документација се неће разма-
трати. Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
Крушевац, Драгана Рајковића 12

тел. 037/438-347

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета, са 33% радног времена

Библиотекар
на одређено време до повратка запослене са 

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

УСЛОВИ: одговарајуће образовање сходно чл. 8 и 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
број 55/2013) и услови прописани Правилником о врсти и степе-
ну стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној 
школи; образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи током студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодoва праксе 
у установи; општа здравствена способност, психичка и физичка, 
за рад са децом и ученицима; доказ да кандидати нису осуђива-
ни правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (доказ прибавља школа). Кандидати уз пријаву треба да 
доставе: доказ о стручној спреми (оригинал или оверена копија), 
доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина или доказ о положеном стручном испи-
ту или испиту за лиценцу; 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 прија-
ве неће се узети у разматрање.

ЛЕСКОВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА

„СТАНИМИР ВЕЉКОВИЋ ЗЕЛЕ“
16205 Бојник, Стојана Љубића 2

тел. 016/821-135, 820-391

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2017. године

УСЛОВИ: IV степен, средња стручна спрема; држављанство 
Републике Србије; психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
познавање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад; 
завршена обука за рад педагошког асистента. Рок за подношење 
пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Потпу-
ном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ о држављан-
ству РС (уверење о држављанству не старије од 6 месеци и извод 
из матичне књиге рођених), оверен препис или оверену фотоко-

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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пију дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију сер-
тификата/уверења о завршеној обуци за педагошког асистента. 
У пријави обавезно навести контакт телефон. Одлуку о избору 
кандидата директор ће донети у року од 30 дана од дана истека 
рока за подношење пријава. Пријаве слати на адресу школе. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити код секретара школе 
и путем телефона: 016/821-135 и 016/820-391.

Шеф рачуноводства
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске 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 пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године, у 
звању дипломирани економиста или лице са звањем економис-
та - VI степен стручне спреме, завршена школа економског сме-
ра или први степен економског факултета и које има најмање 
две године радног искуства на финансијско-књиговодственим 
пословима; држављанство Републике Србије: психичка, физич-
ка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Рок за подношење пријава је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Потпуном пријавом сма-
тра се пријава која садржи: доказ о држављанству РС (уверење о 
држављанству и извод из матичне књиге рођених), оверен пре-
пис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, 
доказ о траженом радном искуству (оверена фотокопија радне 
књижице или потврда послодавца). У пријави обавезно навести 
контакт телефон. Одлуку о избору кандидата директор ће донети 
у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава. 
Пријаве слати на адресу школе или предати у канцеларији секре-
тара школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе и путем телефона: 016/821-135.

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запослене са 

боловања, породиљског одсуства и одсуства ради 
неге детета, за рад у издвојеном одељењу у Мрвешу

УСЛОВИ: одговарајуће образовање, у складу са одредбама чла-
на 8 став 2 и 4 Закона о основама система образовања и васпи-
тања и члана 2 став 1 тачка 1-7 Правилника о степену и врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној 
школи; држављанство Републике Србије; психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и ученицима; да кан-
дидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; познавање језика на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад. Рок за подношење пријава је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање. Потпуном пријавом 
сматра се пријава која садржи: доказ о држављанству РС (уве-
рење о држављанству не старије од 6 месеци и извод из матичне 
књиге рођених), оверен препис или оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању, доказ да кандидат поседује образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након дипломи-
рања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у скла-
ду са Европским системом преноса бодова (оверену фотокопију 
потврде/уверења). У пријави обавезно навести контакт телефон. 
Одлуку о избору кандидата директор ће донети у року од 8 дана 
од дана добијања резултата психолошке процене способности за 
рад са децом и ученицима. Пријаве слати на адресу школе, а бли-
же информације о конкурсу могу се добити код секретара школе 
и путем телефона: 016/821-135.

ОСНОВНА ШКОЛА
“БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

16253 Брестовац, Вука Караџића 1
тел. 016/782-206

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене преко 60 дана, 

до повратка запослене са породиљског одсуства 
и одсуства са рада ради неге детета, за рад у 

издвојеном одељењу школе у Међи

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да 
имају одговарајуће образовање из члана 8 Закона о основама 
система образовања и васпитања, Правилника о степену и врсти 
образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из 
изборних предмета у основној школи; да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; да имају држављанство Републике Србије; да знају 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: 
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених; оверен препис/уверење да имају обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у устано-
ви, у складу са Европским системом преноса бодова. Уколико кан-
дидат није стекао образовање на српском језику, у обавези је да 
достави доказ да је положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе. Лекарско уверење о пси-
хофизичкој способности за рад са децом кандидат прилаже пре 
закључења уговора о раду, док уверење из казнене евиденције 
за горенаведена дела прибавља школа по службеној дужности. 
У поступку одлучивања о избору наставника директор школе 
вршиће ужи избор кандидата које упућује на проверу психофи-
зичких способности за рад са децом и ученицима пре доношења 
коначне одлуке о избору. Проверу психофизичких способности 
за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове 
запошљавања, применом стандардизованих поступака. О месту и 
датуму провере кандидати ће бити обавештени по истеку рока за 
подношење пријава. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узимати у разматрање. Пријаве на конкурс слати на адресу 
школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секре-
тара школе, на телефон: 016/782-206.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВАСА ПЕЛАГИЋ”

16000 Лесковац, Васе Пелагића 5
тел. 016/3436-280

Наставник српског језика
на одређено време до повратка запослене са 

боловања, са 27,75% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да 
имају одговарајуће образовање из члана 8 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 
72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење, (68/15 и 62/16 
- одлука УС) и Правилника о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 
11/12, 15/13, 2/16, 10/16 и 11/16); да имају образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској 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 имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
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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.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: 
доказ о поседовању држављанства Републике Србије (уверење 
о држављанству, не старије од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених; оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми; потврду/уверење о стеченом образовању из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и обавље-
ној пракси или оверену фотокопију индекса са положеним пред-
метима педагогија, психологија и методика. Лекарско уверење о 
психофизичкој способности за рад са децом кандидат прилаже 
пре закључења уговора о раду, док уверење из казнене евиден-
ције за горенаведена дела прибавља школа по службеној дуж-
ности. Кандидати који буду испуњавали услове конкурса и који 
уђу у ужи избор, који врши директор школе, биће упућени на 
претходну проверу психофизичких способности за рад са децом 
и ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања, применом стандардизованих поступака. О месту и датуму 
провере биће обавештени по истеку рока за подношење прија-
ва. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Пријаве на конкурс слати на адресу школе. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе, на број телефона: 
016/3436-280.

ВИСОКА ТЕХНОЛОШКО - УМЕТНИЧКА 
СТРУКОВНА ШКОЛА

16000 Лесковац, Вилема Пушмана 17

За избор у сва звања и заснивање радног односа на 
радном месту:

Наставник за ужу област Индустријска 
екологија

УСЛОВИ: завршен технолошки факултет - смер текстилни; завр-
шене докторске, магистарске или специјалистичке студије из 
научне области за коју се бира; четири године радног искуства 
у настави. Поред наведених услова, кандидати треба да испуне 
и друге опште и посебне услове предвиђене Законом о високом 
образовању, Статутом школе, Правилником о систематизацији 
радних места у школи и Правилником о избору у звање настав-
ника и сарадника. Пријаве на конкурс са прилозима (биографија, 
списак научних радова, радови, дипломе о одговарајућој струч-
ној спреми, извод из матичне књиге рођених и уверење да нису 
осуђивани) којима кандидат доказује да испуњава услове, доста-
вити у року од 15 дана од дана објављивања, на адресу школе. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разма-
трање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ЂУКА ДИНИЋ”

16205 Бојник, Бојана Тасића 5
тел. 016/821-281

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће високо образовање 
стечено на студијама другог степена (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 нај-
мање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10.09.2005. године, за наставника, васпитача, педагога и пси-
холога, или на студијама од три године или више образовање; 
најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања или 10 
година рада у установи; да има психичку, физичку и здравствену 

способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван пра-
воснажном прсудом 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). Уз пријаву са 
кратком биографијом и кретањем у служби, кандидат доставља: 
оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању, 
потврду о радном стажу у установи на пословима образовања 
након стеченог одговарајућег образовања, оригинал уверења о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци). Лекар-
ско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима подноси само изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Уверење да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, прибавља установа по службеној дужности. Доказ о знању 
језика на којем се остварује образовно-васпитни рад кандидат 
подноси уколико образовање није стечено на српском језику. 
Како подзаконски акт из члана 59 Закона о основама система 
образовања и васпитања није донет, документација кандидата 
без доказа о обуци и положеном испиту за директора установе 
се сматра комплетном. Изабрани кандидат ће бити у обавези да 
у законом утврђеном року положи испит за директора. Пријаве 
слати на адресу предшколске установе. Конкурс остаје отворен 
15 дана. Информације на број телефона: 016/821-281. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ЂУКА ДИНИЋ”

16205 Бојник, Бојана Тасића 5
тел. 016/821-281

Васпитач
на одређено време за школску 2016/2017. годину

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, висока школа струковних 
студија за образовање васпитача. Уз пријаву на конкурс достави-
ти: оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми 
или уверење о стеченој стручној спреми; уверење о држављан-
ству (оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених 
(оверена фотокопија); уверење из казнене евиденције да кан-
дидат није осуђиван; уверење да се против кандидата не води 
кривични поступак; уверење о здравственом стању (доставља 
кандидат који буде био изабран на конкурсу). 

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2017. године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме и сертификат обавезне 
уводне обуке за педагошког асистента. Уз пријаву доставити: 
оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми 
или уверење о стеченој стручној спреми; сертификат обавезне 
уводне обуке за педагошког асистента (оверена фотокопија); 
уверење о држављанству (оверена фотокопија); извод из мати-
чне књиге рођених (оверена фотокопија); уверење из казнене 
евиденције да кандидат није осуђиван; уверење о здравственом 
стању (доставља кандидат који буде био изабран на конкурсу); 
уверење да се против кандидата не води кривични поступак.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“, на адресу: ПУ „Ђука Динић“ Бој-
ник, Бојана Тасића 5, 16205 Бојник. Лице овлашћено за пружање 
информација о огласу је Злата Мишић, број телефона: 016/821-
281. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у раз-
матрање.
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Посао се не чека, посао се тражи

ЛОЗНИЦА
ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “БАМБИ”
15300 Лозница, Генерала Јуришића 3

тел. 015/882-122

Оглас објављен 28.09.2016. године у публикацији „Посло-
ви“ поништава се за радно место: васпитач у старијој јас-
леној групи у објекту “Бамби” у Лозници, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог преко 60 дана. У 
осталом делу оглас је непромењен.

ОШ “ВЕРА БЛАГОЈЕВИЋ”
15316 Бања Ковиљача, Вере Благојевић 4

тел. 015/818-177
e-mail: osverab@verat.net

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовања сте-
чено на студијама другог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 
10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; да кандидат посе-
дује дозволу за рад - лиценцу; да има савладану обуку и пложен 
испит за директора установе (програм обуке за директора школе 
и правилник о полагању испита за директора школа нису доне-
ти, па ће изабрани кандидат бити у обавези да у законском року 
положи положи испит за директора; за одговарајуће образовање 
најмање 5 година радног стажа у установи на пословима образо-
вања и васпитања након стеченог дговарајућег образовања; да 
има психичку, физичку и здравствену спосбност за рад са децом 
и ученицима; да је држављанин РС; да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања; да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс и биографију са кратким прегле-
дом кретања у служби, приложити: оверен препис - фотокопију 
дипломе о завршеном одговарајућем образовању; оверен препис 
- фотокопију уверења о положеном стручном испиту (дозволе за 
рад наставника и стручног сарадника); потврду о радном стажу 
у области образовања и васпитања; уверење о држављанству 
РС (не старије од 6 месци); извод из матичне књиге рођених; 
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ност за рад са децом и ученицима; редну биографију са кратким 
прегледом рада у служби; уверење да кандитат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 ст. 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. 
Пријаве са потребном документацијом подносе се у затвореним 
ковертама, на адресу школе, у року од 15 дана од дана објављи-
вања конкурса, са назнаком “Конкурс за директора школе“. За 
сва обавештења контактирати секретара школе. Одлука о избо-
ру директора школе биће донета у законском року. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

НИШ
ПРИРОДНО - МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

18000 Ниш, Вишеградска 33
тел. 018/533-015

Наставник у звању доцента за ужу научну 
област Експериментална биологија и 

биотехнологија,
на Департману за биологију и екологију, на 

одређено време од 60 месеци

УСЛОВИ: доктор наука - биолошке науке. Кандидати уз пријаву 
треба да доставе: биографију, оверен препис дипломе о докто-
рату, списак научних радова са библиографским подацима, као 
и саме радове (списак радова доставити и у електронском обли-
ку, за сваки рад у часопису навести одговарајући линк). Рок за 
пријаву на конкурс је 15 дана. Кандидати су у обавези да при-
ликом пријаве на конкурс попуне, одштампају, потпишу и пре-
дају образац који се налази на веб порталу Универзитета у Нишу 
(www.npao.ni.ac.rs).

Сарадник у звању асистента за ужу научну 
област Регионална географија

на Департману за географију, на одређено време од 
36 месеци

УСЛОВИ: студент докторских студија - географија. Кандидати 
уз пријаву треба да доставе: биографију, доказ да су студенти 
докторских студија, списак научних радова, као и саме радове 
(уколико их кандидат има). Рок за пријаву на конкурс је 15 дана.

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”
18000 Ниш, Београдска 2

тел. 018/252-976

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање за наставника 
основне школе, педагога или психолога: на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке академ-
ске 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 44/10), почев од 
10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; најмање 5 година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања; психичка, физичка и здрав-
ствена способност за рад са децом и ученицима (доказ доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду); да канди-
дат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело из 
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члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања (доказ прибавља школа); држављанство Републи-
ке Србије; знање језика на ком се остварује образовно-васпитни 
рад; дозвола за рад, обука и положен испит за директора устано-
ве. Кандидат уз пријаву треба да достави: биографске податке, 
односно радну биографију са кратким прегледом кретања у служ-
би и предлогом програма рада директора школе; оверен препис 
дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању; ове-
рен препис уверења о положеном стручном испиту (дозволи за 
рад); потврду о раду у области образовања; уверење да није 
осуђиван за горенаведена дела; уверење о држављанству; извод 
из матичне књиге рођених; остала документа која могу послу-
жити приликом доношења одлуке о избору. 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

Наставник српског језика и књижевности
са 33% радног времена, на одређено време до 
повратка запослене са породиљског одсуства и 

одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: стручна спрема према Правилнику о врсти стручне 
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама за ученике лако ментално ометене у развоју 
(“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 1/95, 24/2004, 10/2009, 
2/2012 и 11/2016); образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова, односно положени испити из педагогије и пси-
хологије током студија или положен испит за лиценцу; психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; 
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; 
знање српског језика на ком се остварује образовно-васпитни 
рад; стручна дефектолошка оспособљеност за рад са ученицима 
ометеним у развоју (за кандидате који нису олигофренопедаго-
зи). Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу: оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; уве-
рење о дефектолошкој оспособљености; уверење о држављан-
ству Републике Србије (не старије од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених; доказ о поседовању образовања из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина, односно о положе-
ним испитима из педагогије и психологије током студија или 
доказ о положеном испиту за лиценцу; доказ о знању језика на 
ком се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на српском језику). Психолош-
ку процену способности за рад са децом и ученицима извршиће 
надлежна служба за послове запошљавања. Пре закључења уго-
вора о раду, кандидат који буде изабран доставља уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узи-
мати у разматрање. Одлуку о избору кандидата директор ће 
донети у року од осам дана од дана добијања резултата психо-
лошке процене способности за рад са децом и ученицима.

Наставник/дефектолог/васпитач (васпитач у 
продуженом боравку)

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

детета
2 извршиоца

УСЛОВИ: олигофренопедагог или школска спрема према Правил-
нику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-

ника у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016 и 11/2016); наставници 
поред стручне спреме предвиђене Правилником морају поседо-
вати стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему 
олигофренопедагога; образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова, односно положени испити из педагогије и пси-
хологије током студија или положен испит за лиценцу; психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; 
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; 
знање српског језика на ком се остварује образовно-васпитни 
рад; стручна дефектолошка оспособљеност за рад са ученицима 
ометеним у развоју (за кандидате који нису олигофренопедаго-
зи). Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу: оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; уве-
рење о дефектолошкој оспособљености; уверење о држављан-
ству Републике Србије (не старије од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених; доказ о поседовању образовања из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина, односно о положе-
ним испитима из педагогије и психологије током студија или 
доказ о положеном испиту за лиценцу; доказ о знању језика на 
ком се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на српском језику). Психолош-
ку процену способности за рад са децом и ученицима извршиће 
надлежна служба за послове запошљавања. Пре закључења уго-
вора о раду, кандидат који буде изабран доставља уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узи-
мати у разматрање. Одлуку о избору кандидата директор ће 
донети у року од осам дана од дана добијања резултата психо-
лошке процене способности за рад са децом и ученицима.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СРЕТЕН МЛАДЕНОВИЋ МИКА“

18000 Ниш, Шабачка 20
тел. 018/4535-300

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2017. године

УСЛОВИ: најмање IV степен стручне спреме (доказ доставити уз 
пријаву на конкурс у овереној фотокопији); психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са децом и ученицима (доказ 
доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду); 
познавање ромског језика (доказ доставити уз пријаву на кон-
курс у овереној фотокопији); да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело из члана 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања (доказ при-
бавља школа); држављанство Републике Србије (доказ достави-
ти уз пријаву на конкурс у овереној фотокопији). Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ “ДОБРИЛА СТАМБОЛИЋ”
18360 Сврљиг, Радетова 25

тел. 018/821-002

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка запосленог са 
функције помоћника директора, односно до 

31.08.2017. године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8 Закона 
о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), стечено на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на 
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основним студијама у трајању од најмање четири године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова прак-
се у установи у складу са Европским системом преноса бодова 
(доказ издаје надлежна високошколска установа); образовање у 
складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи (“Службени гласник РС - 
Просветни гласник”, бр. 11/2012 и 15/2013): професор, односно 
дипломирани филолог за енглески језик и књижевност; дипломи-
рани 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 фило-
лог англиста - мастер; психичка, физичка и здравствена спо-
собност за рад са децом и ученицима (доказ доставља изабра-
ни 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 по службеној дужности); 
држављанство Републике Србије. Уз пријаву доставити: кратку 
биографију (CV); оверену фотокопију дипломе о одговарајућем 
образовању, односно уверење уколико диплома није издата; уве-
рење о држављанству РС (не старије од 6 месеци); извод из мати-
чне књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних (за удате); 
доказ да кандидат има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 
бодова праксе у установи у складу са Европским системом пре-
носа бодова или потврду факултета о положеним испитима из 
педагогије и психологије у току студија или доказ о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће бити разматране.

НОВИ ПА ЗАР
ОШ „МЕША СЕЛИМОВИЋ“

36300 Нови Пазар, Стевана Немање бб
тел. 020/5403-165

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене запослене на 

породиљском одсуству и одсуству ради неге детета 

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњајаву услове за пријем у 
радни однос утврђене чл. 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања: да имају одговарајуће образовање; психич-
ку, физичку и здраствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 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-васпит-
ни рад. Услови из става 1 члана 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања доказује се приликом пријема у радни 
однос, а проверавају се у току рада. Доказ о испуњености усло-
ва из става 1 тачке 1, 4, 5 члана 120 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања подносе се уз пријаву на конкурс, 
а из става 1 тачка 2 овог члана пре закључења уговора о раду. 
Доказ из става 1 тачке 2 члана 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања прибавља установа. У погледу степена 
и врсте образовања, односно одговарајућег високог образовања, 
потребно је да кандидати имају одговарајуће високо образовање, 
сходно члану 8 Закона о основама система образовања и вас-
питања, као и степен и врсту образовања сходно Правилнику о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС“ број 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016 и 11/2016), Правилника о организацији и сис-
тематизацији послова у ОШ „Меша Селимовић“, Нови Пазар, од 
19.09.2014. године, чије одредбе нису у супротности са Правил-
ником. Рок за доставу пријава на конкурс је 8 дана и почиње да 
тече нардног дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Потребна документа: оригинал или оверена копија дипло-

ме, односно уверење којим кандидат доказује одговарајуће 
образовање; оригинал уверење о држављанству, не старије од 
6 месеци; оригинал извод из матичне књиге рођених, не старији 
од 6 месеци; одговарајући доказ (потврда, уверење или друга 
исправа коју издаје надлежна високошколска установа), којим се 
доказује да кандидат има одговарајуће образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи, сходно чл. 8 став 4 Закона о основа система 
образовања и васпитања; одговарајући доказ (сертификат или 
друга исправа коју издаје надлежна високошколска установа или 
друга инсистуција, организација или национални савет), којим се 
доказује познавање језика на коме се остварује образовно-вас-
питни рад, и то за напред наведено радно место - познавање 
српског језика, сходно чл. 120 став 1 тачка 5 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве се неће узимати у обзир.

ИСПРАВКА ОГЛАСА 
ОШ ”РИФАТ БУРЏОВИЋ ТРШО”

36320 Тутин, Његошева 15
тел. 020/811-810

Оглас објављен 5.10.2016. године у публикацији “Посло-
ви” мења се за радно место: економиста, на одређено 
време до повратка раднице са породиљског боловања, 
у делу који се односи на услове, тако што уместо: VII/1 
степен, треба да стоји: мастер академске студије другог 
степена из области економије или дипломирани еконо-
миста који је стекао високо образовање на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или висо-
ко образовање на студијама првог степена 240 ЕПСБ 
(основне академске, односно струковне студије). У оста-
лом делу текста огласа је непромењен.

НОВИ С А Д
ОСНОВНА ШКОЛА

„ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“
21423 Обровац, Краља Петра Првог 73

Наставник ликовне културе
са 50% радног времена, односно 10 часова 

недељно, на одређено време до повратка запослене 
са боловања

Наставник физичког васпитања
са 40% радног времена, односно 8 часова недељно, 

на одређено време до повратка запосленог са 
мировања радног односа

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи; да кандидат поседује одговарајуће образовање, 
односно стручну спрему из члана 8. став 2. и 4. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 
52/11, 55/13, 35/15-аут.тум, 68/2015); да испуњава услове пропи-
сане чланом 120 истог закона. Уз пријаву доставити: диплому о 
одговарајућем образовању (оверена фотокопија); извод из мати-
чне књиге рођених (оверена фотокопија); уверење о држављан-
ству Републике Србије (не старије од 6 месеци, оверена фотоко-
пија). Кандидати који уђу у ужи круг морају обавити психофизичку 
проверу способности за рад са ученицима, коју врши служба за 
запошљавање, применом стандардизованих поступака. Лекарско 
уверење прибавља изабрани кандидат, пре закључења уговора 
о раду. Доказ о некажњавању прибавља школа. Пријаве слати 
поштом или непосредно секретаријату школе, радним данима од 
8.00 до 12.00 часова, са назнаком „За конкурс“.
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„РАДОСНО ДЕТИЊСТВО“

21000 Нови Сад, Павла Симића 9
тел. 021/420-439, факс: 021/527-547

e-mail: puns@nspoint.net

Педагошки асистент
на одређено време 12 месеци, у складу са чланом 

132 Закона о основама система образовања и 
васпитања

УСЛОВИ: Услови за рад прописани су чланом 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, 
бр.72/09, 52/11, 55/13, 35/15-аутентично тумачење и 68/15) и 
чланом 3 Правилника о програму обуке за педагошког асистента 
(“Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр.11/2010). У рад-
ни однос у установи може да буде примљено лице под условима 
прописаним законом и ако има: одговарајуће образовање (овере-
на фотокопија дипломе о завршеној средњој школи); психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом; држављан-
ство Републике Србије; доказ о познавању ромског језика; да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Одговарајућа диплома и држављанство Републике 
Србије достављају се уз пријаву на конкурс, а лекарско уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности пре закључења 
уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Пријаве слати на горенаведену адресу.

ГИМНАЗИЈА И ЕКОНОМСКА ШКОЛА
„СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ“

21480 Србобран, Трг проф. Миливоја Туторова 4
тел. 021/730-155

факс: 021/731-219
e-mail: gimnazissrbobran@mts.rs

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора може да буде изабрано лице које има: 
одговарајуће високо образовање; одговарајуће радно искуство 
на пословима образовања и васпитања; психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; лиценцу 
за наставника, педагога или психолога; најмање пет година рад-
ног стажа у области образовања и васпитања; да је држављанин 
Републике Србије; да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело или привредни преступ утврђен Законом о осно-
вама система образовања и васпитања; које има дозволу за рад, 
обуку и положен испит за директора; које зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву достави: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом високом образовању; овере-
ну фотокопију лиценце за наставника, педагога или психолога; 
биографске податке са прегледом кретања у служби и предло-
гом програма рада директора школе; извод из матичне књиге 
рођених; уверење о држављанству (не старије од шест месеци); 
потврду о годинама радног стажа у образовању и васпитању 
након стеченог одговарајућег образовања; оверену фотокопију 
уверења о положеном испиту за директора школе; уверење да 
није осуђиван у складу са законом; лекарско уверење о психич-
кој, физичкој и здравстевној способности за рад са ученицима (не 
старије од шест месеци). Напомена: школа прибавља уверење о 
неосуђиваности за све кандидате. Лекарско уверење подноси се 
пре закључивања уговора о раду. Пријава која не садржи доказ 
о обуци и положеном испиту за директора сматраће се потпу-
ном, јер програм обуке за директора као и правилник о полагању 
испита за директора школе нису донети од стране министра. 
Напотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир. 
Пријаве са документацијом слати на горенаведену адресу, са 
напоменом „За конкурс”. Рок за подношење пријава је 15 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЈАН КОЛАР“
21425 Селенча, Вајанског 1

тел. 021/774-015

Наставник српског језика као нематерњег
на одређено време до повратка запослене са 

функције директора, до 31.07.2018.

Наставник разредне наставе у продуженом 
боравку

на одређено време до повратка запослене са 
породиљског одсуства, до 21.12.2016.

Наставник енглеског језика у нижим разредима
са 20% радног времена, на одређено време до 

повратка запослене са породиљског одсуства, до 
30.09.2018.

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са, предвиђених Законом о раду, кандидат мора испуњавати и 
посебне услове прописне у чл. 8, 120 и 121 Закона о основама 
система образовање и васпитања („Сл. гласник РС“, број 72/09, 
52/11, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015) и Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник“, бр. 11/2012, 15/2013 и 2/2016). Уз пријаву на конкурс доста-
вити следеће документе: доказ о одговарајућој стручној спреми; 
уверење о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месе-
ци; извод из матичне књиге рођених. Кандидати достављају и 
доказ о знању словачког језика, на коме се изводи настава. Доказ 
о неосуђиваности прибавља установа пре закључења уговора о 
раду, а изабрани кандидат доставља уверење да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, 
такође пре закључења уговора о раду. Проверу психофизичких 
способности за рад са децом и ученицима врши надлежна Служ-
ба за послове запошљавања. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на горенаведену 
адресу.

ГИМНАЗИЈА „20. ОКТОБАР“
21400 Бачка Паланка, Трг братства и јединства 23

тел/факс: 021/751-235
e-mail: gimnazijabp@mts.rs

Наставник рачунарства и информатике
са 45% радног времена, на одређено време ради 

замене одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 120 став 1, а у 
вези са чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Сл. гласник РС” број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 
35/2015-аутентично тумачење и 68/2015) и Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у гимназији (“Сл. гласник РС - Просветни 
гласник” бр. 15/2013 и 11/2016): професор информатике, однос-
но дипломирани информатичар; професор математике, односно 
дипломирани математичар, смер рачунарство и информатика; 
дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови осим енер-
гетског; дипломирани инжењер електронике, сви смерови осим 
индустријске енергетике; дипломирани инжењер за информа-
ционе системе, одсеци за информационе системе и информацио-
не системе и технологије; дипломирани инжењер организације 
за информационе системе, одсеци за информационе системе и 
информационе системе и технологије; дипломирани инжењер 
организационих наука, одсеци за информационе системе, 
информационе системе и технологије; дипломирани инжењер 
информатике, односно дипломирани инжењер рачунарства; 
дипломирани економист, смерови: кибернетско-организацио-
ни, економска статистика и информатика, економска статисти-
ка и кибернетика, статистика и информатика или статистика, 
информатика и квантна економија; дипломирани информатичар; 
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дипломирани информатичар пословна информатика; дипломира-
ни информатичар-професор информатике; дипломирани инфор-
матичар-мастер; дипломирани професор информатике-мастер; 
дипломирани информатичар-мастер пословне информатике; 
дипломирани инжењер организационих наука-мастер, студијски 
програм информациони системи и технологије; мастер математи-
чар; мастер информатичар; мастер инжењер електротехнике и 
рачунарства; мастер инжењер информационих технологија; мас-
тер инжењер организационих наука (студијски програм Инфор-
мациони системи и технологије или Софтверско инжењерство и 
рачунарске науке); мастер професор информатике и математике. 
Лица из става 1. ове тачке која су стекла академско звање мастер, 
морају имати, у оквиру завршених студија, положено најмање 
пет информатичких предмета (од тога најмање један из области 
Програмирање и најмање један из области Објектно оријентиса-
но програмирање) и најмање три предмета из области Матема-
тика, што доказују потврдом издатом од стране високошколске 
установе. Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из 
предмета Рачунарство и информатика може да изводи и лице 
које је стекло академско звање мастер, а у оквиру завршених сту-
дија има положених најмање пет информатичких предмета (од 
тога најмање један из области Програмирање и најмање један 
из области Објектно оријентисано програмирање) и најмање три 
предмета из области Математика. Наставу и друге облике обра-
зовно-васпитног рада из предмета Рачунарство и информатика 
може да изводи и лице које је на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године, савладало програм рачу-
нарства и информатике у трајању од најмање четири семестра.

Наставник математике
са 22,22% радног времена, на одређено време ради 

замене одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 120 став 1, а у 
вези са чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Сл. гласник РС” број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 
35/2015-аутентично тумачење и 68/2015) и Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у гимназији (“Сл. гласник РС - Просветни гласник” 
бр. 15/2013, 11/2016): професор математике; дипломирани мате-
матичар; дипломирани математичар за теоријску математику и 
примене; дипломирани математичар за рачунарство и информа-
тику; дипломирани математичар-информатичар; дипломирани 
математичар-професор математике; дипломирани математичар 
за математику економије; професор математике и рачунарства; 
дипломирани математичар-астроном; дипломирани математи-
чар-теоријска математика; дипломирани математичар-примење-
на математика; дипломирани инжењер математике (са изборним 
предметом основи геометрије); дипломирани информатичар; 
дипломирани професор математике-мастер; дипломирани мате-
матичар-мастер; дипломирани инжењер математике-мастер (са 
изборним предметом основи геометрије); професор математи-
ке-теоријско усмерење; професор математике-теоријски смер; 
мастер математичар; мастер професор математике. Лица која су 
стекла академско звање мастер морају имати претходно заврше-
не основне академске студије на студијским програмима Мате-
матика или Примењена математика (са положеним испитом из 
предмета Геометрија или Основи геометрије).

ОСТАЛО: кандидат треба да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова и шест бодова праксе у установи у складу са Европским 
системом преноса бодова (кандидати који су у току студија поло-
жили испите из педагогије и психологије или су положили струч-
ни испит, односно испит за лиценцу испуњавају наведени услов); 
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 осно-
вама система образовања и васпитања; држављанство Републи-
ке Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад. Уз пријаву на оглас кандидати треба да доставе: оверен 

препис/фотокопију дипломе о стеченом високом образовању; 
уверење о држављанству, не старије од 6 месеци (оригинал или 
оверену фотокопију); уверење високошколске установе о обра-
зовању из психолошких, педагошких и методичких диспиплина 
и пракси у установи, односно уверење о положеним испитима 
из педагогије и психологије или уверење о положеном испиту за 
лиценцу; кратку биографију или CV; лекарско уверење да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима. Доказ о некажњавању од надлежног органа школа 
прибавља по службеној дужности. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на горенаве-
дену адресу.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

21000 Нови Сад, Ловћенска 16

Асистент за ужу област Основне научне 
дисциплине у спорту и физичком васпитању 
(асистент ће сарађивати на групи предмета 

Фудбал)
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: уписане докторске студије или академски назив 
магистра наука и прихваћена тема докторске дисертације са 
завршеним претходним нивоима студија са укупном просечном 
оценом најмање 8 (осам). Кандидат треба да испуњава услове 
који су предвиђени Законом о високом образовању („Сл. гласник 
РС“, бр.76/05) и Статутом Факултета. Уз пријаву кандидат треба 
да приложи: краћу биографију, доказе о испуњености услова из 
конкурса (оверену копију дипломе Факултета спорта и физичког 
васпитања, оверену копију дипломе о завршеним мастер студија-
ма или дипломе о стеченом академском називу магистра наука и 
потврду о уписаним докторским студијама или потврду о прихва-
тању теме докторске дисертације) и доказ о неосуђиваности из 
МУП-а. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. 
Пријаве са документацијом подносе се општој служби Факултета, 
на горенаведену адресу.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

21000 Нови Сад, Др Зорана Ђинђића 2

Наставник (сва звања) за ужу научну област 
Англистика (наука о језику)

УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу: оверену 
фотокопију дипломе доктора наука; биографију састављену на 
основу упитника који се може преузети са веб сајта Факултета 
(www.ff.uns.ac.rs/fakultet/formulari_za_pisanje_referata образац 
пријаве на конкурс за избор у звање универзитетског наставни-
ка) у папирном облику и на CD-у; податке о досадашњем раду; 
списак стручних и научних радова као и саме радове.

Асистент за ужу научну област Англистика

УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу: оверену 
фотокопију дипломе о завршеним основним и мастер студијама 
или магистарским студијама; оверену фотокопију дипломе докто-
ра наука (за радно место асистент са докторатом); потврду да су 
уписани на докторске студије или потврду да је тема докторске 
дисертације одобрена (за кандидате који завршвају докторат по 
раније важећим прописима и који конкуришу на радно место за 
асистента); биографију састављену на основу упитника који се 
може преузети са веб-сајта Факултета (www.ff.uns.ac.rs/fakultet/
formulari_za_pisanje_referata, извештај за избор у звање сарад-
ника) у папирном облику и на CD-у (за радно место асистента); 
биографију састављену на основу упитника који се може преу-
зети са веб-сајта Факултета (www.ff.uns.ac.rs/fakultet/formulari_
za_pisanje_referata извештај за избор у звање универзитетског 
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професора), у папирном облику и на CD-у (за радно место виши 
наставник вештина); податке о досадашњем раду; списак струч-
них и научних радова као и саме радове.

Наставник (сва звања) за ужу научну област 
Англистика

УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу: оверену 
фотокопију дипломе доктора наука; биографију састављену на 
основу упитника који се може преузети са веб-сајта Факултета 
(www.ff.uns.ac.rs/fakultet/formulari_za_pisanje_referata образац 
пријаве на конкурс за избор у звање универзитетског наставни-
ка), у папирном облику и на CD-у; податке о досадашњем раду; 
списак стручних и научних радова као и саме радове.

Сарадник у настави за ужу научну област 
Германистика

УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу: оверену 
фотокопију дипломе о завршеним основним студијама; потврду 
да су уписани на одговарајуће мастер академске студије (само 
за сарадника у настави); биографију састављену на основу упит-
ника који се може преузети са веб-сајта Факултета (www.ff.uns.
ac.rs/fakultet/formulari_za_pisanje_referata, извештај за избор у 
звање сарадника; податке о досадашњем раду; списак стручних 
и научних радова као и саме радове.

Асистент са докторатом за ужу научну област 
Историја модерног доба (општа историја 

модерног доба)

УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу: оверену 
фотокопију дипломе о завршеним основним и мастер студијама 
или магистарским студијама; оверену фотокопију дипломе докто-
ра наука (за радно место асистент са докторатом); потврду да су 
уписани на докторске студије или потврду да је тема докторске 
дисертације одобрена (за кандидате који завршавају докторат по 
раније важећим прописима и који конкуришу на радно место за 
асистента); биографију састављену на основу упитника који се 
може преузети са веб-сајта Факултета (www.ff.uns.ac.rs/fakultet/
formulari_za_pisanje_referata, извештај за избор у звање сарад-
ника) у папирном облику и на CD-у (за радно место асистента); 
биографију састављену на основу упитника који се може преу-
зети са веб-сајта Факултета (www.ff.uns.ac.rs/fakultet/formulari_
za_pisanje_referata извештај за избор у звање универзитетског 
професора) у папирном облику и на CD-у (за радно место виши 
наставник вештина); податке о досадашњем раду; списак струч-
них и научних радова као и саме радове.

Асистент за ужу научну област Светска и 
компаративна књижевност са теоријом 

књижевности

УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу: оверену 
фотокопију дипломе о завршеним основним и мастер студијама 
или магистарским студијама; оверену фотокопију дипломе докто-
ра наука (за радно место асистент са докторатом); потврду да су 
уписани на докторске студије или потврду да је тема докторске 
дисертације одобрена (за кандидате који завршавају докторат по 
раније важећим прописима и који конкуришу на радно место за 
асистента); биографију састављену на основу упитника који се 
може преузети са веб-сајта Факултета (www.ff.uns.ac.rs/fakultet/
formulari_za_pisanje_referata, извештај за избор у звање сарадни-
ка), у папирном облику и на CD-у (за радно место асистента); 
биографију састављену на основу упитника који се може преу-
зети са веб-сајта Факултета (www.ff.uns.ac.rs/fakultet/formulari_
za_pisanje_referata извештај за избор у звање универзитетског 
професора), у папирном облику и на CD-у (за радно место виши 
наставник вештина); податке о досадашњем раду; списак струч-
них и научних радова као и саме радове.

Наставник (сва звања) за ужу научну област 
Психологија

УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу: оверену 
фотокопију дипломе доктора наука; биографију састављену на 
основу упитника који се може преузети са веб-сајта Факултета 
(www.ff.uns.ac.rs/fakultet/formulari_za_pisanje_referata образац 
пријаве на конкурс за избор у звање универзитетског наставни-
ка),у папирном облику и на CD-у; податке о досадашњем раду; 
списак стручних и научних радова као и саме радове.

Асистент са докторатом за ужу научну област 
Романистика (француски језик и књижевност)

УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу: оверену 
фотокопију дипломе о завршеним основним и мастер студијама 
или магистарским студијама; оверену фотокопију дипломе докто-
ра наука (за радно место асистент са докторатом); потврду да су 
уписани на докторске студије или потврду да је тема докторске 
дисертације одобрена (за кандидате који завршавају докторат 
по раније важећим прописима и који конкуришу на радно место 
асистента); биографију састављену на основу упитника који се 
може преузети са веб-сајта Факултета (www.ff.uns.ac.rs/fakultet/
formulari_za_pisanje_referata, извештај за избор у звање сарадни-
ка), у папирном облику и на CD-у (за радно место асистента); 
биографију састављену на основу упитника који се може преу-
зети са веб-сајта Факултета (www.ff.uns.ac.rs/fakultet/formulari_
za_pisanje_referata извештај за избор у звање универзитетског 
професора), у папирном облику и на CD-у (за радно место виши 
наставник вештина); податке о досадашњем раду; списак струч-
них и научних радова као и саме радове.

Наставник (сва звања) за ужу научну област 
Словакистика

УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу: оверену 
фотокопију дипломе доктора наука; биографију састављену на 
основу упитника који се може преузети са веб-сајта Факултета 
(www.ff.uns.ac.rs/fakultet/formulari_za_pisanje_referata образац 
пријаве на конкурс за избор у звање универзитетског наставни-
ка), у папирном облику и на CD-у; податке о досадашњем раду; 
списак стручних и научних радова као и саме радове.

Наставник (сва звања) за ужу научну област 
Социологија

УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу: оверену 
фотокопију дипломе доктора наука; биографију састављену на 
основу упитника који се може преузети са веб-сајта Факултета 
(www.ff.uns.ac.rs/fakultet/formulari_za_pisanje_referata образац 
пријаве на конкурс за избор у звање универзитетског наставни-
ка), у папирном облику и на CD-у; податке о досадашњем раду; 
списак стручних и научних радова као и саме радове.

Наставник (сва звања) за ужу научну област 
Српски језик и лингвистика

УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу: оверену 
фотокопију дипломе доктора наука; биографију састављену на 
основу упитника који се може преузети са веб-сајта Факултета 
(www.ff.uns.ac.rs/fakultet/formulari_za_pisanje_referata образац 
пријаве на конкурс за избор у звање универзитетског наставни-
ка), у папирном облику и на CD-у; податке о досадашњем раду; 
списак стручних и научних радова као и саме радове.
ОСТАЛО: Ближи услови за избор у звање одређени су Статутом 
Филозофског факултета, Правилником о ближим условима за 
избор у звања наставника Универзитета у Новом Саду и Стату-
том Универзитета у Новом Саду. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са доказима о 
испуњавању услова доставити на горенаведену адресу. Рок за 
подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“.
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ТЕХНИЧКА ШКОЛА “ПАВЛЕ САВИЋ”
21000 Нови Сад, Шајкашка 34

Наставник физичког васпитања
са 90% радног времена, на одређено време до 

повратка одсутног запосленог

УСЛОВИ: стечено одговарајуће високо образовање на студија-
ма другог степена, 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 уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. године, стечено 
звање: професор физичког васпитања; дипломирани педагог 
физичке културе; професор физичке културе; професор физич-
ког васпитања - дипломирани тренер са назнаком спортске гра-
не; професор физичког васпитања - дипломирани организатор 
спортске рекреације; професор физичког васпитања - дипло-
мирани кинезитерапеут; дипломирани професор физичког вас-
питања и спорта - мастер; дипломирани професор физичког 
васпитања кинезитерапије-мастер; мастер професор физичког 
васпитања и спорта; мастер професор физичког васпитања и 
кинезитерапије. Посебни услови: образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова. Наставник који је у току студија поло-
жио испите из педагогије и психологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу сматра се да испуњава посебан 
услов конкурса. Уз молбу приложити: оверену копију дипломе, 
уверење о држављанству, одговарајућу потврду/уверење висо-
кошколске установе о броју остварених бодова, односно поло-
женим испитима из педагогије и психологије, односно уверење о 
положеном стручном испиту/испиту за лиценцу.

Наставник стручних предмета (економска 
група)

са 70% радног времена, на одређено време до 
повратка одсутног запосленог

УСЛОВИ: стечено одговарајуће високо образовање на студија-
ма другог степена, 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 уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. године; стечено 
звање: дипломирани еконимиста; мастер економиста са заврше-
ним основним студијама у области економије. Посебни услови: 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова прак-
се у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. 
Наставник који је у току студија положио испите из педагогије 
и психологије или је положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу сматра се да испуњава посебан услов конкурса. Уз молбу 
приложити: оверену копију дипломе, уверење о држављанству, 
одговарајућу потврду/уверење високошколске установе о броју 
остварених бодова, односно положеним испитима из педагогије 
и психологије, односно уверење о положеном стручном испиту/
испиту за лиценцу.

Наставник стручних предмета (прехрамбена 
група)

са 30% радног времена, на одређено време до 
повратка одсутног запосленог

УСЛОВИ: стечено одговарајуће високо образовање на студија-
ма другог степена 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 уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. године; стечено 
звање: дипломирани инжењер технологије, односно дипломи-
рани инжењер технолог; дипломирани инжењер прехрамбене 
технологије биљних производа; дипломирани инжењер прехрам-

бене технологије анималних производа; мастер инжењер техно-
логије, претходно завршене основне академске студије на одсе-
ку прехрамбена технологија. Посебни услови: образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипломирања, 
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у скла-
ду са Европским системом преноса бодова. Наставник који је у 
току студија положио испите из педагогије и психологије или је 
положио стручни испит, односно испит за лиценцу сматра се да 
испуњава посебан услов конкурса. Уз молбу приложити: оверену 
копију дипломе, уверење о држављанству, одговарајућу потвр-
ду/уверење високошколске установе о броју остварених бодова, 
односно положеним испитима из педагогије и психологије, однос-
но уверење о положеном стручном испиту/испиту за лиценцу.

Наставник стручних предмета (хемијска група)
са 30% радног времена, на одређено време до 

повратка одсутног запосленог

УСЛОВИ: стечено одговарајуће високо образовање на студијама 
другог степена по пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; стечено звање: про-
фесор хемије; дипломирани хемичар; професор физичке хемије; 
дипломирани физико-хемичар; дипломирани инжењер техноло-
гије; дипломирани инжењер технолог; дипломирани инжењер 
технологије хемијског и биохемијског инжењерства; дипломира-
ни инжењер хемијског и биохемијског инжењерства; дипломира-
ни инжењер хемије - аналитички смер; дипломирани инжењер 
хемије - биооргански смер; дипломирани хемичар опште хемије; 
дипломирани хемичар за истраживање и развој; дипломирани 
хемичар - смер хемијско инжењерство; дипломирани инжењер 
неорганске хемијске технологије; дипломирани хемичар - профе-
сор хемије; дипломирани хемичар - мастер; дипломирани про-
фесор хемије - мастер; дипломирани инжењер за неорганску 
хемијску технологију; мастер хемичар; мастер професор хемије; 
мастер физико-хемичар; мастер инжењер технологије. Посебни 
услови: образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодо-
ва. Наставник који је у току студија положио испите из педагогије 
и психологије или је положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу сматра се да испуњава посебан услов конкурса. Уз молбу 
приложити: оверену копију дипломе, уверење о држављанству, 
одговарајућу потврду/уверење високошколске установе о броју 
остварених бодова, односно положеним испитима из педагогије 
и психологије, односно уверење о положеном стручном испиту/
испиту за лиценцу.

Наставник математике
са 38,9% радног времена, на одређено време до 

повратка одсутног запосленог

УСЛОВИ: стечено одговарајуће високо образовање на студија-
ма другог степена 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 уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. године; стече-
но звање: професор математике; дипломирани математичар; 
дипломирани математичар за теоријску математику и приме-
не; дипломирани математичар за рачунарство и информатику; 
дипломирани математичар-информатичар; дипломирани мате-
матичар-професор математике; дипломирани математичар за 
математику економије; професор математике-теоријско усме-
рење; професор математике-теоријски смер; професор матема-
тике и рачунарства; професор информатике-математике; про-
фесор хемије-математике; професор географије-математике; 
професор физике-математике; професор биологије-математике; 
дипломирани математичар-астроном; дипломирани математи-
чар-теоријска математика; дипломирани математичар-примење-
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на математика; дипломирани математичар-математика финан-
сија; дипломирани инжењер математике(са изборним предметом 
Основи геометрије); дипломирани информатичар; дипломирани 
професор математике-мастер; дипломирани математичар-мас-
тер; мастер математичар; мастер професор математике. Лица 
која су стекла академско звање мастер морају имати претходно 
завршене основне академске студије на студијским програмима 
Математика или Примењена математика (са положеним испитом 
из предмета Геометрија или Основи геометрије). Посебни усло-
ви: образовање из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова прак-
се у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. 
Наставник који је у току студија положио испите из педагогије 
и психологије или је положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу сматра се да испуњава посебан услов конкурса. Уз молбу 
приложити: оверену копију дипломе, уверење о држављанству, 
одговарајућу потврду/уверење високошколске установе о броју 
остварених бодова, односно положеним испитима из педагогије 
и психологије, односно уверење о положеном стручном испиту/
испиту за лиценцу.

Помоћни наставник
на одређено време до повратка одсутног 

запосленог

УСЛОВИ: средња стручна спрема (IV степен); стечено звање: 
техничар хемијско-технолошке струке; хемијско-технолошки тех-
ничар; хемијски аналитичар; хемијски лаборант; геолошки тех-
ничар за геотехнику и хидрогеологију; лабораторијски техничар 
за хемију; техничар за рециклажу; техничар за заштиту животне 
средине. Уз молбу приложити: оверену копију дипломе и уве-
рење о држављанству.

Спремачица
на одређено време до повратка одсутног 

запосленог

УСЛОВИ: завршена основна школа (I степен). Уз молбу приложи-
ти: оверену копију дипломе и уверење о држављанству.

ОСТАЛО: Општи услови за сва радна места: кандидати морају 
да имају одговарајуће образовање; психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђи-
вани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; да имају држављанство Републике Србије и да 
знају језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. Знање 
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад доказује се 
дипломом о стеченом одговарајућем образовању за обављање 
образовно-васпитног рада на језику на коме се он остварује или 
уверењем да је лице положило испит из тог језика по програму 
одговарајуће високошколске установе. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве слати на 
горенаведену адресу школе.

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

У НОВОМ САДУ
21000 Нови Сад, Школска 1

тел. 021/4892-500

Сарадник у настави за уже стручну област 
Технолошко инжењерство

на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуне услове предвиђене Зако-
ном о раду, Законом о високом образовању (члан 71), као и 
посебне услове: завршене основне струковне студије (180 ЕСПБ) 
са просечном оценом преко 8,00 и уписане специјалистичке сту-

дије из уже стручне области за коју се бира. Доставити доказе: 
илустрације, биографију, оверену фотокопију дипломе и потврду 
да су уписане специјалистичке студије. Пријаве се шаљу на горе-
наведену адресу.

ОШ “СВЕТИ САВА”
21400 Бачка Паланка, Трг братства јединства 22

тел/факс: 021/6045-893
e-mail: novisekretar@gmail.com

Наставник информатике и рачунарства
на одређено време, са 50% радног времена

Наставник немачког језика
на одређено време

УСЛОВИ: За наставника може бити изабрано лице које испуња-
ва следеће услове: одговарајуће високо образовања из члана 8 
став 2 Закона о основама система образовања и вапитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/2013, 35/2015 - аутентично 
тумачење и 68/2015); врста стручне спреме у складу са чланом 
2 тачка 9 подтачка 3 за наставника немачког језика и тачка 11 
за наставника информатике и рачунарства Правилника о степену 
и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпит-
ни рад из изборних предмета у основној школи (“Сл. гласник РС 
- Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 10/2016 и 11/2016); 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова прак-
се у установи, у складу са Европским системом преноса бодова 
или положен испит у току студија из педагогије и психологије 
или положен стручни испит, односно испит за лиценцу; поседо-
вање психичке, физичке и здравствене способности за рад са 
ученицима - уверење надлежне установе тражиће се накнадно 
од изабраног кандидата, пре закључења уговора; психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима извршиће на 
захтев школе Национална служба за запошљавање; поседовање 
држављанства Републике Србије; да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања - прибавља школа пре доношења одлуке о избору; да зна 
језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: CV 
и молбу за пријем у радни однос; оверен препис или оверену 
фотокопију доказа - исправе о завршеном одговарајућем високом 
образовању; оверен препис или фотокопију уверења којим кан-
дидат доказује да има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова (наставник који је у току студија положио испите 
из педагогије и психологије или је положио стручни испит, однос-
но испит за лиценцу, сматра се да има ово образовање); ове-
рену фотокопију уверења о држављанству РС; оверену фотоко-
пију извода из МКР; фотокопију личне карте; доказ о познавању 
српског језика (осим кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на српском језику). Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на горенаведену 
адресу.

ГИМНАЗИЈА „ЖИВОРАД ЈАНКОВИЋ“
СА ДОМОМ УЧЕНИКА

21000 Нови Сад, Темеринска 28

Наставник немачког језика
са 40% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл. 120 и 122 Закона 
о основама система образовања и васпитања, кандидат треба да 
има: одговарајуће високо образовање, према Правилнику о врсти 
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стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у гимназији и Закону о основама система образовања 
и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 72/09, 52/2011, 55/13, 35/15 
- аутентично тумачење и 68/2015); психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима; држављанство Репу-
блике Србије; доказ да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање шест месеци или није правоснажном пре-
судом осуђен за кривично дело против достојанства личности и 
морала; да кандидат не употребљава алкохол, дуван, дрогу и 
друга слична опојна средства. Кандидати су дужни да уз пријаву 
на конкурс доставе оверен препис дипломе о завршеном обра-
зовању и уверења којима се доказује испуњеност услова за рад 
у школи. Предност имају кандидати са лиценцом. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве на конкурс 
слати на горенаведену адресу. Рок за подношење пријава је пет 
дана од дана објављивања конкурса.

ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

У НОВОМ САДУ
21000 Нови Сад, Владимира Перића Валтера 4

тел. 021/4854-028

Сарадник у настави за ужу област Пословна 
информатика

на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: студент дипломских академских студија (мастер) или 
студент специјалистичких студија у области информатичких нау-
ка; просечна оцена најмање 8 (осам) на претходним нивоима 
студија; способност за наставни рад; држављанство Републике 
Србије. 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 сарад-
ника. Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: оригинал или 
оверену фотокопију дипломе о завршеним основним студијама; 
доказ о уписаним постдипломским студијама; биографију; уве-
рење о држављанству. Комисија ће у року од 30 дана од дана 
истека рока за пријаву на конкурс сачинити извештај о пријавље-
ним 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 
адресу школе или путем поште.

Наставник страног језика за ужу област 
Пословни језик - руски

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен филозофски факултет, група за руски језик 
(стечено високо образовање првог степена); способност за 
наставни рад; објављени стручни радови из области за коју се 
наставник бира; држављанство Републике Србије. Лице које је 
правоснажном пресудом осуђено за кривично дело против полне 
слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошкол-
ска установа или примања мита у обављању послова у високош-
колској установи, не може стећи звање наставника. Уз пријаву на 
конкурс кандидати подносе: оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о завршеним основним студијама; биографију; списак 
стручних радова, као и саме радове; уверење о држављанству. 
Комисија ће у року од 60 дана од дана истека рока за пријаву на 
конкурс сачинити извештај о пријављеним кандидатима и стави-
ти 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 адресу школе или путем 
поште.

ПАНЧЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА

“ВАСА ЖИВКОВИЋ”
26000 Панчево, Карађорђева 87

e-mail: osvzadmin@panet.rs
тел. 013/353-313

Директор
на период од 4 године

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава услове утврђене у члану 
6 став 2, чл. 59 став 2 и 5 и члану 120 Закона о основама система 
ооразовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 
55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 - 
одлука УС) и Правилником о ближим условима за избор дирек-
тора установа образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
108/2015): да има одговарајуће високо образовање стечено на 
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалис-
тичке академске студије или специјалистичке струковне студије), 
по пропису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. 
године или на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10.09.2005. године; да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење дос-
тавља изборани кандидат, пре закључења уговора о раду); да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (доказ прибавља школа по службеној дуж-
ности); држављанство Републике Србије; да зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад (доказ доставља кандидат 
само уколико одговарајуће образовање није стечено на том јези-
ку); да има дозволу за рад (лиценцу) за наставника те врсте шко-
ле и подручја рада, за педагога и психолога, обуку и положен 
испит за директора установе (уверење о положеном испиту за 
директора школе се не доставља, с обзиром да Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја није организовало обуку 
и полагање испита за директора школе); изабрани кандидат биће 
дужан да у законском року исти положи, када се донесе подза-
конски акт којим министар прописује услове, програм обуке, про-
грам и начин полагања испита за директора; најмање 5 година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: биографске 
податке са прегледом кретања у служби, односно радну био-
графију са предлогом програма рада и развоја школе; оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом обра-
зовању, оверену фотокопију уверења о положеном испиту за 
лиценцу, стручном испиту (дозвола за рад); потврду о радном 
стажу у области образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања, са подацима о пословима и задацима које 
је обављао; уверење о држављанству Републике Србије (ориги-
нал); извод из матичне књиге рођених (нови образац са хологра-
мом) оригинал или оверена копија; уверење о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом и ученицима 
- лекарско уверење (подноси изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду); доказ да зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад - српски језик (у обавези су да доставе само кан-
дидати који образовање нису стекли на српском језику, а доказује 
се потврдом одговарајуће високошколске установе да је канди-
дат положио испит из српског језика); уверење надлежног суда 
да против њега није покренут кривични поступак доношењем 
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој 
није претходила истрага или доношењем решења о одређивању 
притвора пре подношења оптужног предлога. Пријаве на конкурс 
са комплетном документацијом и назнаком “Конкурс за директо-
ра”, слати на горенаведену адресу или доставити лично у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разма-
трање.
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ОСНОВНА ШКОЛА
“БРАТСТВО - ЈЕДИНСТВО”
Панчево, Петефијева 33-35

тел. 013/348-080

Наставник мађарског језика
у настави на мађарском језику, са 75% радног 

времена, на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

Наставник грађанског васпитања
са 25% радног времена, на одређено време ради 

замене одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен одговарајући 
факултет, одговарајућег смера, односно одговарајуће високо 
образовање, сагласно чл. 8 и 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања, као и услови прописани Правилником 
о врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи. (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/2013, 
2/2016, 10/2016 и 11/2016); да кандидат има држављанство РС; 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење доставља изабрани кан-
дидат пре закључења уговора о раду); да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања 
(доказ прибавља установа). Уз пријаву потребно је приложити: 
кратку биографију, препис или оверену фотокопију дипломе о 
завршеној школи, уверење о држављанству РС, извод из матичне 
књиге рођених и фотокопију личне карте. Пријаву са доказима 
о испуњавању услова слати на горенаведену адресу, у року од 
8 дана од објављивања огласа у публикацији „Послови“. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”

Панчево, Змај Јове Јовановића 3
тел/факс: 013/346-023

Наставник физике
на одређено време ради замене запосленог на 

месту вршиоца дужности директора, са 40% радног 
времена

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице под усло-
вима прописаним законом и ако има одговарајуће образовање, 
и то: професор физике, дипломирани физичар, професор физи-
ке и хемије, дипломирани педагог за физику и хемију, профе-
сор физике и основе технике, дипломирани педагог за физику 
и основе технике, професор физике и математике, дипломира-
ни астрофизичар, дипломирани физичар за примењену физику 
и информатику, професор физике и хемије за основну школу, 
професор физике и основа технике за основну школу, дипло-
мирани физичар за примењену физику, професор физике за 
средњу школу, дипломирани физичар истраживач, дипломирани 
професор физике и хемије за основну школу, дипломирани про-
фесор физике и основа технике за основну школу, дипломирани 
физичар за општу физику, дипломирани физичар за теоријску 
и експерименталну физику, дипломирани педагог за физику и 
општетехничко образовање ОТО, дипломирани астроном, смер 
астрофизика, професор физике - информатике, дипломирани 
физичар - медицинска физика, дипломирани професор физике - 
мастер, дипломирани физичар - мастер, мастер физичар, мастер 
професор физике, мастер професор физике и хемије, мастер про-
фесор физике и информатике, дипломирани физичар - мастер 
физике - метеорологије, дипломирани физичар - мастер физике - 
астрономије, дипломирани физичар - мастер медицинске физике, 
дипломирани професор физике - хемије, мастер, дипломирани 
професор физике - информатике, мастер, дипломирани физичар 
- професор физике - мастер, дипломирани физичар - теоријска 
и експериментална физика - мастер, дипломирани физичар - 

примењена и компјутерска физика - мастер, дипломирани физи-
чар - примењена физика и информатика - мастер, дипломирани 
физичар - професор физике и основа технике за основну школу 
- мастер, дипломирани физичар - професор физике и хемије за 
основну школу - мастер; мастер професор математике и физике; 
мастер професор информатике и физике. Лица која су стекла ака-
демско звање мастер морају имати претходно завршене основне 
академске студије на студијским програмима из области физике. 

Наставник хемије
на одређено време ради замене запосленог на 

месту вршиоца дужности директора, са 60% радног 
времена

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице, под усло-
вима прописаним законом и ако има одговарајуће образовање, 
и то: дипломирани хемичар, професор хемије, професор хемије 
и физике, професор хемије и биологије, дипломирани хемичар 
опште хемије, дипломирани хемичар за истраживање и развој, 
дипломирани физикохемичар, дипломирани хемичар - смер 
хемијско инжењерство, професор биологије и хемије, професор 
физике и хемије за основну школу, дипломирани професор био-
логије и хемије, дипломирани хемичар - професор хемије, дипло-
мирани професор хемије - мастер, професор физике - хемије, 
професор географије - хемије, професор биологије - хемије, 
дипломирани професор физике - хемије, мастер, дипломирани 
професор биологије - хемије, мастер, дипломирани педагог за 
физику и хемију, дипломирани физичар - професор физике и 
хемије за основну школу - мастер, дипломирани хемичар - мас-
тер, мастер професор хемије, мастер хемичар, мастер професор 
физике и хемије, мастер професор биологије и хемије. Лица која 
су стекла академско звање мастер морају имати претходно завр-
шене основне академске студије хемије.

ОСТАЛО: Kандидат треба да има и: психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; држављанство Републике Србије. Пријаве доставити 
на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“, са назнаком „За конкурс“. Уз пријаву 
доставити: оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књи-
ге држављана (оригинал или оверена фотокопија, не старија од 
6 месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рена фотокопија). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

26000 Панчево, Владимира Жестића 21
тел/факс: 013/352-663, 300-089

e-mail: os.bradicevic@ mts.rs

Наставник разредне наставе
у продуженом боравку, на одређено време ради 

замене одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: да кандидат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; држављанство РС; одгова-
рајуће образовање прописано чл. 8 Закона о основама система 
образовања и васпитања (на студијама другог степена - мас-
тер, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије, почев од 10. септембра 2005. године или на 
основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године) и Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи; 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 
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Европским системом преноса бодова; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 ст. 1 тач. 
3 Закона о основама система образовања и васпитања.

ОСТАЛО: Уз пријаву са кратком биографијом приложити: уве-
рење о држављанству (не старије од 6 месеци), оверену фотоко-
пију дипломе, доказ о поседовању образовања из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина од најмање 30 бодова и 6 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом пре-
носа бодова, односно уверење или други документ о положеним 
испитима из педагогије и психологије у току студија или доказ о 
положеном стручном испиту.

ОСНОВНА ШКОЛА
„2. ОКТОБАР“

26322 Николинци, Главна 42

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2017. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује одговарајуће образовање: 
средња стручна спрема; да има психичку, физичку и здравствену 
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; да 
има држављанство Републике Србије; да зна румунски језик; да 
зна ромски језик; да има годину дана искуства у раду са децом 
из маргинализованих група. Кандидати уз потписану пријаву 
треба да поднесу следећа документа: радну биографију, овере-
ну фотокопију дипломе о одговарајућем образовању, уверење о 
држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рође-
них, доказ о знању румунског језика. Уверење о неосуђиваности 
прибавља школа по службеној дужности, а проверу психофизич-
ких способности кандидата врши надлежна служба за запошља-
вање, доказ о радном искуству са децом из маргинализованих 
група. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком „За 
конкурс“. За све информације можете се обратити секретару 
школе, на телефон: 013/655-135. Рок за пријаву је 15 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати.

ПИРОТ
ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ

ОБРАЗОВАЊЕ “МЛАДОСТ”
18300 Пирот, Косте Абрашевића 40

Наставник - дефектолог
у основној школи, на одређено време до повратка 

запосленог са боловања

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање из 
члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања стечено на факултету за специјалну едукацију и рехаби-
литацију - смер олигофренолошки: 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 четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године или на студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне студије), студијама у трајању од три године 
или више образовање.

Наставник предмета Уређење друштва
у средњој школи, на одређено време до повратка 

запосленог са боловања, за 4 часа недељно, 
односно 20% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање - 
дипломирани правник, професор социологије, дипломирани 
историчар - професор историје, дипломирани политиколог – 

наставничког, односно новинарског смера, дипломирани педагог 
за одбрану и заштиту, дипломирани дефектолог - олигофренолог 
са савладаним програмом методике друштвене групе предмета. 
Поред одговарајућег високог образовања, кандидат мора поседо-
вати стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему 
дипломираног дефектолога.

Библиотекар
у средњој школи, на одређено време до повратка 
запосленог са боловања, са 80% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос на радном месту библиотекара може 
бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: да има 
одговарајуће високо образовање - професор језика и књижев-
ности, односно књижевности и језика, смер за библиотекарство, 
дипломирани библиотекар - информатичар, професор, односно 
дипломирани филолог за општу књижевност и теорију књижев-
ности, лице које испуњава услове за наставника стручне школе, 
односно стручног сарадника - педагога или психолога, професор 
народне одбране, професор, односно дипломирани филолог за 
италијански језик и књижевност, професор, односно дипломира-
ни филолог за шпански језик и књижевност, дипломирани компа-
ративиста и библиотекар, мастер библиотекар - информатичар, 
мастер филолог (главни предмет, односно профил: библиоте-
карство и информатика), мастер професор језика и књижевности 
(главни предмет, односно профил: библиотекарство и информа-
тика). Поред одговарајућег високог образовања, кандидат мора 
поседовати стручну дефектолошку оспособљеност или стручну 
спрему дипломираног дефектолога. 

ОСТАЛО: Кандидати треба да имају и: образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломирања; 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања; држављанство Републике 
Србије и да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оверен 
препис (фотокопију) дипломе о стеченом одговарајућем високом 
образовању, доказ о држављанству (извод из матичне књиге 
рођених или уверење о држављанству); доказ о знању језика на 
којем се изводи образовно-васпитни рад, осим за кандидате који 
су одговарајуће образовање стекли на том језику. Лекарско уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима кандидат подноси пре закључења уговора о 
раду. Доказ да кандидат није осуђиван прибавља школа по служ-
беној дужноти. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Одлуку о избору кандидата 
директор школе ће донети у року од 8 дана од дана добијања 
резултата психолошке процене способности за рад са децом и 
ученицима, која ће се извршити у року од 8 дана од дана истека 
рока за подношење пријава од стране надлежне службе за посло-
ве запошљавања. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе и путем телефона: 010/312-622. Пријаве са 
потребном документацијом доставити на адресу: ШОСО „Мла-
дост“, 18300 Пирот, Косте Абрашевића 40.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВУК КАРАЏИЋ”

18300 Пирот, Српских владара 111

Професор физичког васпитања
на одређено време до повратка радника са 

функције помоћника директора, до 31.08.2016. 
године, за 6 часова, у истуреном одељењу у Малом 

Суводолу

УСЛОВИ: професор физичког васпитања, професор физичке кул-
туре, дипломирани педагог физичке културе, професор физич-
ког васпитања - дипломирани тренер са назнаком спортске гра-
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не, професор физичког васпитања - дипломирани организатор 
спортске рекреације, професор физичког васпитања - дипломи-
рани кинезитерапеут, дипломирани професор физичког васпи-
тања и спорта, мастер професор физичког васпитања и спорта, 
мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије, профе-
сор физичког васпитања и спорта, мастер физичког васпитања 
и спорта. 

Професор грађанског васпитања
на одређено време до краја школске 2016/2017. 
године, односно до 31.08.2016. године, са 50% 

радног времена

УСЛОВИ: професор педагогије, дипломирани педагог, општи 
смер или смер школске педагогије, дипломирани школски педа-
гог - психолог, професор психологије, дипломирани психолог, 
општи смер или смер школске психологије, дипломирани школ-
ски психолог - педагог, дипломирани школско-клинички психо-
лог, лице које испуњава услове да изводи наставу из предмета 
страни језик, у складу са правилником којим је прописана врста 
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи, 
дипломирани социјални радник са положеним стручним испитом, 
односно испитом за лиценцу у области образовања, дипломира-
ни педагог, професор географије, дипломирани географ, лице 
које испуњава услове да изводи наставу из предмета српски 
језик, у складу са правилником којим је прописана врста обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи, мас-
тер педагог, мастер психолог, мастер филолог, мастер професор 
језика и књижевности, дипломирани психолог - мастер, дипло-
мирани педагог - мастер, мастер географ, дипломирани геог-
раф - мастер, мастер професор географије, лице које испуња-
ва услове да изводи наставу из предмета историја, у складу са 
правилником којим је прописана врста образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи, лица која испуњавају 
услове за обављање стручних послова: социјални радник, дефе-
ктолог, логопед и андрагог. Лица могу да изводе наставу уко-
лико су, у складу са прописом којим се уређује стално стручно 
усавршавање и стицање звања наставника, васпитача и струч-
них сарадника, савладала програм обуке за извођење наставе из 
предмета грађанско васпитање за одговарајући разред, односно 
која су претходно завршила неке од следећих програма: Обука 
за наставника грађанског васпитања, Интерактивна обука/тим-
ски рад, Умеће одрастања, Умеће комуникације, Активна настава 
кроз учење, Едукација за ненасиље, Речи су прозори и зидови, 
Чувари осмеха, Учионица добре воље, Култура критичког миш-
љења, Буквар дечијих права, Дебатни клуб, Безбедно дете, Злос-
тављање и занемаривање деце, Здраво да сте, или која имају 
завршен специјалистички курс за наставнике грађанског васпи-
тања на одговарајућој високошколској установи.

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 2015/2016. 

године, односно до 31.08.2016. године

УСЛОВИ: завршена уводна обука према Правилнику о програ-
му обуке за педагошке асистенте („Службени гласник РС”, број 
11/10).

Професор разредне наставе
на одређено време до повратка радника са 

функције помоћника директора, до 31.08.2016. 
године, у матичној школи

УСЛОВИ: наставу и друге облике образовно-васпитног рада у 
разредној настави може да изводи: професор разредне наставе, 
наставник разредне наставе, професор педагогије са претходно 
завршеном педагошком академијом или учитељском школом, 
професор разредне наставе и енглеског језика за основну школу, 
мастер учитељ, дипломирани учитељ - мастер, професор разред-
не наставе и ликовне културе за основну школу. 

Професор француског језика
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског боловања, са 88,89% радног времена

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за францу-
ски језик и књижевност, мастер филолог (студијски програм или 
главни предмет/профил француски језик), мастер професор јези-
ка и књижевности (студијски програм или главни предмет/про-
фил француски језик). 

ОСТАЛО: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кан-
дидат треба да испуњава и следеће услове: да има одговарајућу 
стручну спрему; да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; да има држављанство Републике 
Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Уз пријаву кандидат доставља: уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, уверење да није осуђиван, 
оверену фотокопију дипломе или уверење, на адресу: ОШ „Вук 
Караџић“, 18300 Пирот, Српских владара 111 или у просторијама 
секретаријата школе, у року од 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

ПОЖ АРЕВАЦ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„ЛАСТА“
12223 Голубац, Капетан Мишина бб

тел. 012/678-241

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме, поседовање лиценце, 
односно положен испит за васпитача, педагога или психолога; 
положен испит за директора и најмање 5 година (за VII степен 
стручне спреме) или 10 година (за VI степен стручне спреме) 
радног стажа у области предшколског васпитања и образовања 
након стеченог одговарајућег образовања; држављанство Репу-
блике Србије; испуњaвaње услова прописаних чланом 8 став 2 и 
чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15). 
Мандат почиње да тече даном ступања на дужност. Уз пријаву 
кандидат подноси: радну биографију, уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци), оверену копију дипломе (не старију од 
6 месеци), потврду о радном стажу у области образовања и вас-
питања, која мора да садржи назив послодавца, делатност којом 
се лице бавило, радно место на које је кандидат био распоређен 
у васпитно-образовној установи (или оверену копију уговора 
о раду); доказ да се не води кривични поступак, одговарајуће 
лекарско уверење (да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом) и оквирни план рада за време мандата 
(приложен предлог програма рада, мера, организације и начина 
руковођења предшколском установом). Доказ о неосуђиваности 
прибавља предшколска установа, пре доношења одлуке о избо-
ру. Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Пријаве доставити на горенаведену адресу, са назна-
ком „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у обзир.

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ“

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

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време ради замене запослене преко 60 

дана

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа 
васпитачког смера; поседовање психичке, физичке и здравс-
твене способности за рад са децом и ученицима; држављанство 
Републике Србије; да кандидат није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном прија-
вом сматра се пријава која садржи: доказ о држављанству Репу-
блике Србије (уверење о држављанству или извод из матичне 
књиге рођених, оригинали или оверене копије) и оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању. Прија-
ве слати на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити код в.д. директора и 
секретара ПУ и путем телефона: 012/210-308.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ГАЛЕБ”

12300 Петровац на Млави, Извидничка 17

Спремачица
на одређено време

УСЛОВИ: осмогодишња школа и општа здравствена способност. 
Кандидат уз пријаву мора да достави: уверење о држављанству 
Републике Србије, не старије од 6 месеци, оверену фотокопију 
трајног извода из матичне књиге рођених, оверен препис (фото-
копију) сведочанства, лекарско уверење о општој здравственој 
способности. 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. Рок за пријаву на оглас је 8 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Пре закључивања уговора о раду изабрани кандидат је 
дужан да поднесе уверење о здравственој способности за рад, 
док је предшколска установа дужна да по службеној дужнос-
ти прибави уверење да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за горенаведена кривична дела. Пријаве доставити на 
горенаведену адресу, уз напомену „Пријава на оглас“.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПРОФЕСОР БРАНА ПАУНОВИЋ”

12315 Рашанац
тел. 012/340-375

Педагог
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског боловања и боловања ради неге 
детета, са 50% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани педагог, професор педагогије или дипло-
мирани школски психолог - педагог. У радни однос у школи може 
да буде примљено лице под условима прописаним законом и ако 
има: одговарајуће образовање; психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; има 
држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидат 
доставља доказ о одговарајућем образовању и држављанству 
Републике Србије (оверене фотокопије). Доказ да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученици-

ма кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Доказ о 
неосуђиваности прибавља школа. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве се неће узети у разматрање. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања. Пријаве се подносе на 
горенаведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ“

12321 Лазница
тел. 012/649-302

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 8 
став 2, чл. 59 и чл. 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 
- аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 - одлука УС), и то: да има 
високо образовање стечено на студијама другог степена (диплом-
ске академске студије - мастер, специјалистичке академске сту-
дије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом 
о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 
- аутентично тумачење и 97/08), почев од 10.09.2005. године или 
на основним студијама у трајању од четири године, по пропи-
су који је уређивао високо обазовање до 10.09.2005. године, за 
наставника школе, педагога или психолога; поседовање дозволе 
за рад (лиценце) за наставника основне школе, психолога или 
педагога; савладана обука и положен испит за директора шко-
ле; поседовање психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; 
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; најмање пет година радног 
стажа у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; да зна језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад. Уз пријаву кандидати треба да 
приложе: доказ о држављанству (уверење о држављанству, ори-
гинал или оверену фотокопију, не старију од 6 месеци); извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију, 
не старију од 6 месеци); оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; оверен препис или оверену 
фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, однос-
но стручном испиту; потврду послодавца о траженом радном 
искуству, тј. о најмање пет година рада у области образовања и 
васпитања (потврда мора да садржи нарочито назив и делатност 
послодавца); доказ о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима (доставља се пре закључења 
уговора о раду); преглед кретања у служби са биографским пода-
цима и предлог програма рада директора школе; доказ о сав-
ладаној обуци и положеном испиту за директора установе (иза-
брани кандидат за директора школе који нема обуку и положен 
испит за директора биће обавезан да испит положи у року од 
годину дана од ступања на дужност); доказ о познавању језика 
на коме се остварује образовно-васпитни рад кандидат доставља 
само уколико одговарајуће образовање није стечено на српском 
језику. Уверење о некажњавању прибавља школа по службеној 
дужности. Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Пријаве са доказима о испуњавању усло-
ва подносе се на горенаведену адресу, са назнаком „Конкурс за 
директора“ или се предају лично у секретаријату школе, радним 
данима, од 8 до 13 часова. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити од комисије за избор директора или секретара школе и 
на број телефона: 012/649-302.

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ОСНОВНА ШКОЛА
,,БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

12233 Голубац, Рудничка 9
тел. 012/678-129, 012/638-642

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета, односно до 21.09.2017. године, издвојена 

одељења у Добри, Брњици и Војилову

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане Законом 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење и 68/15) и 
врсту стручне спреме прописану Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(“Сл гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/132, 2/2016, 
10/2016 и 11/2016 ). Као доказе о испуњености услова, уз пријаву 
кандидати подносе следећа докумената: диплому о прописаној 
врсти и степену стручне спреме, уверење о држављанству Репу-
блике Србије, извод из матичне књиге рођених. Сва документа 
се прилажу у оригиналу или у овереној копији. Овера истих не 
може бити старија од 6 месеци. Лекарско уверење се подноси 
пре закључења уговора о раду, психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове 
запошљавања, док извод из казнене евиденције прибавља шко-
ла по службеној дужности. Рок за подношење пријаве је 8 дана 
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити узете у разматрање, као ни копије докумената које нису ове-
рене од стране надлежног органа. Пријаву са траженом докумен-
тацијом послати на адресу школе.

ОСНОВНА ШКОЛА 
,,МИША ЖИВАНОВИЋ“

12253 Средњево, Маршала Тита 12
тел. 012/667-056, 667-113

Професор разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
2 извршиоца

Наставник физике
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане Законом 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење, 68/15 и 
62/216 - УС) и да има врсту стручне спреме прописану Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
11/12, 15/13, 2/16, 10/16 и 11/16). Уз пријаву кандидати подносе 
следећа докумената: доказ о стеченој стручној спреми (пропи-
сана врста и степен стручне спреме), уверење о држављанству 
Републике Србије, извод из матичне књиге рођених. Сва доку-
мента се прилажу у оригиналу или у овереној копији. Овера истих 
не може бити старија од 6 месеци. Лекарско уверење се подноси 
пре закључења уговора о раду, психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове 
запошљавања, док извод из казнене евиденције прибавља шко-
ла по службеној дужности. Рок за подношење пријаве је 8 дана 
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити узете у разматрање, као ни копије докумената које нису ове-
рене од стране надлежног органа. Пријаву са траженом докумен-
тацијом послати на адресу школе.

ПРИЈЕПОЉЕ
ИСЛАМСКА ЗАЈЕДНИЦА СЈЕНИЦЕ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„15. ЈУЛ“

Васпитач
на одређено време

3 извршиоца

УСЛОВИ: оверена фотокопија дипломе (високо образовање сте-
чено на студијама другог степена - мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије и на основним студијама у трајању од најмање четири 
године; високо образовање стечено на студијама првог степена - 
основне академске, односно струковне студије, студије у трајању 
од три године или више образовање); поседовање лиценце - 
обавезно полагање испита за лиценцу; извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија, не старије до шест 
месеци); извод из матичне књиге држављана (оригинал или 
оверена фотокопија, не старије од шест месеци); CV кандидата; 
познавање рада на рачунару; пожељно радно искуство; посебна 
здравствена и психофизичка способност за рад са децом предш-
колског узраста; лекарско уверење (прилаже само изабрани кан-
дидат након завршеног конкурса); да кандидати нису осуђивани 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разма-
трање. Са кандидатима који испуњавају услове конкурса оба-
виће се интервју у просторијама обданишта. Предата документа 
се неће враћати кандидату. Личне особине кандидата: комуни-
кативност, марљивост, елоквентност, жеља за напредовањем и 
усавршавањем, добре организационе способности, спремност на 
тимски рад. Шта нудимо: редован и стимулативан лични доходак, 
могућност професионалног и личног усавршавања, рад у младом 
и динамичном окружењу, брига о запосленима.

Медицинска сестра - смер васпитач
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: оверена фотокопија дипломе (IV степен стручне спре-
ме - средња медицинска школа, васпитачки смер или VI степен 
стручне спреме - висока здравствена школа струковних студија, 
смер струковна медицинска сестра); поседовање лиценце - оба-
везно полагање испита за лиценцу; извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија, не старије до шест 
месеци); извод из матичне књиге држављана (оригинал или 
оверена фотокопија, не старије од шест месеци); CV кандидата; 
познавање рада на рачунару; пожељно радно искуство; посебна 
здравствена и психофизичка способност за рад са децом предш-
колског узраста; лекарско уверење (које прилаже само изабрани 
кандидат након завршеног конкурса); да кандидати нису осуђи-
вани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање. Са кандидатима који испуњавају услове конкурса 
обавиће се интервју у просторијама обданишта. Предата докумен-
та се неће враћати кандидату. Личне особине кандидата: комуни-
кативност, марљивост, елоквентност; жеља за напредовањем и 
усавршавањем, добре организационе способности; спремност на 
тимски рад. Шта нудимо: редован и стимулативан лични доходак, 
могућност професионалног и личног усавршавања, рад у младом 
и динамичном окружењу, брига о запосленима.

Професор енглеског језика
на одређено време

УСЛОВИ: оверена фотокопија дипломе (VII степен стручне спре-
ме, професор енглеског језика); поседовање лиценце - обавезно 
полагање испита за лиценцу; извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија, не старије до шест месеци); 
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извод из матичне књиге држављана (оригинал или оверена фото-
копија, не старије од шест месеци); CV кандидата; познавање 
рада на рачунару; пожељно радно искуство; посебна здравствена 
и психофизичка способност за рад са децом предшколског узрас-
та; лекарско уверење (које прилаже само изабрани кандидат 
након завршеног конкурса); да кандидаати нису осуђивани пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разма-
трање. Са кандидатима који испуњавају услове конкурса оба-
виће се интервју у просторијама обданишта. Предата документа 
се неће враћати кандидату. Личне особине кандидата: комуни-
кативност, марљивост, елоквентност, жеља за напредовањем и 
усавршавањем, добре организационе способности, спремност на 
тимски рад. Шта нудимо: редован и стимулативан лични доходак, 
могућност професионалног и личног усавршавања, рад у младом 
и динамичном окружењу, брига о запосленима.

Професор физичког васпитања
на одређено време

УСЛОВИ: оверена фотокопија дипломе (VII степен стручне 
спреме, професор физичког васпитања, дипломирани педагог 
физичке културе, професор физичке културе, професор физич-
ког васпитања, дипломирани тренер са назнаком спортске гра-
не, професор физичког васпитања, дипломирани организатор 
спортске рекреације); поседовање лиценце - обавезно полагање 
испита за лиценцу; извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена фотокопија, не старије до шест месеци); извод из 
матичне књиге држављана (оригинал или оверена фотокопија, 
не старије од шест месеци); CV кандидата; познавање рада на 
рачунару; пожељно радно искуство; посебна здравствена и пси-
хофизичка способност за рад са децом предшколског узраста; 
лекарско уверење (које прилаже само изабрани кандидат након 
завршеног конкурса); да кандидати нису осуђивани правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Са кан-
дидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се интервју 
у просторијама обданишта. Предата документа се неће враћати 
кандидату. Личне особине кандидата: комуникативност, марљи-
вост, елоквентност, жеља за напредовањем и усавршавањем, 
добре организационе способности, спремност на тимски рад. Шта 
нудимо: редован и стимулативан лични доходак, могућност про-
фесионалног и личног усавршавања, рад у младом и динамичном 
окружењу, брига о запосленима.

Кувар
на одређено време

УСЛОВИ: средња стручна спрема, оверена фотокопија дипломе; 
радно искуство; извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија, не старије до шест месеци); извод из матич-
не књиге држављана (оригинал или оверена фотокопија, не ста-
рије од шест месеци); CV кандидата; лекарско уверење (које при-
лаже само изабрани кандидат након завршеног конкурса); захтев 
за пријем у радни однос. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање. Са кандидатима који испуњавају 
услове конкурса обавиће се интервју у просторијама обданишта. 
Предата документа се неће враћати кандидатима.

Помоћни радник у кухињи
на одређено време

УСЛОВИ: средња стручна спрема, оверена фотокопија дипломе; 
радно искуство; извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија, не старије до шест месеци); извод из матич-
не књиге држављана (оригинал или оверена фотокопија, не ста-
рије од шест месеци); CV кандидата; лекарско уверење (које при-
лаже само изабрани кандидат након завршеног конкурса); захтев 
за пријем у радни однос. Непотпуне и неблаговремене пријаве 

неће се узимати у разматрање. Са кандидатима који испуњавају 
услове конкурса обавиће се интервју у просторијама обданишта. 
Предата документа се неће враћати кандидатима.

Котлар - домар
на одређено време

УСЛОВИ: средња стручна спрема, оверена фотокопија дипломе; 
радно искуство; извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија, не старије до шест месеци); извод из матич-
не књиге држављана (оригинал или оверена фотокопија, не ста-
рије од шест месеци); CV кандидата; лекарско уверење (које при-
лаже само изабрани кандидат након завршеног конкурса); захтев 
за пријем у радни однос. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање. Са кандидатима који испуњавају 
услове конкурса обавиће се интервју у просторијама обданишта. 
Предата документа се неће враћати кандидату.

Чистачица
на одређено време

УСЛОВИ: средња стручна спрема, оверена фотокопија дипломе; 
радно искуство; извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија, не старије до шест месеци); извод из матич-
не књиге држављана (оригинал или оверена фотокопија, не ста-
рије од шест месеци); CV кандидата; лекарско уверење (које при-
лаже само изабрани кандидат након завршеног конкурса); захтев 
за пријем у радни однос. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање. Са кандидатима који испуњавају 
услове конкурса обавиће се интервју у просторијама обданишта. 
Предата документа се неће враћати кандидатима.

ОСТАЛО: Све информације о конкурсној документацији може-
те добити у дечијем обданишту у дворишту НУР џамије, радним 
даном од 10 до 13 часова, као и на број телефона: 063/1724-
870. Конкурс је отворен од понедељка 10.10.2016. до петка 
21.10.2016. године.

СМЕДЕРЕВО
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА“

11320 Велика Плана, Војводе Мишића 3
тел. 026/513-859

Наставник физичког васпитања
са 55% радног времена, на одређено време до 

повратка запосленог са функције

УСЛОВИ: да кандидат има држављанство Републике Србије; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да зна језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; одговарајуће образовање: кан-
дидати за радно место наставника треба да испуњавају услове 
из члана 8 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13 и 68/15 - даље 
Закон), што значи да треба да поседују одговарајуће високо обра-
зовање стечено на: студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије) по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. године, услов из 
члана 8 став 4 и члана 121 став 9 и 10 Закона, који предвиђају 
да лице из става 2 члана 8 Закона мора да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у скла-
ду са Европским системом преноса бодова, а наставник који је у 
току студија положио испите из педагогије и психологије или је 
положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да 
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има образовање из чл. 8 став 4 Закона, као и услове у погледу 
степена и врсте образовања прописане Правилником о степену 
и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, 
стручних сарадника и васпитача у стручним школама и то: про-
фесор физичког васпитања; дипломирани педагог физичке кул-
туре; професор физичке културе; професор физичког васпитања 
- дипломирани тренер са назнаком спортске гране; професор 
физичког васпитања - дипломирани организатор спортске рекре-
ације; професор физичког васпитања - дипломирани кинезите-
рапеут; дипломирани професор физичког васпитања и спорта 
- мастер; дипломирани професор физичког васпитања кинезите-
рапије - мастер; мастер професор физичког васпитања и спорта; 
мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да доставе следеће доказе: ове-
рену копију дипломе, уверење о држављанству (не старије од 6 
месеци), потврду, односно уверење о стечених најмање 30 бодова 
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова, односно уверење или одговарајући документ о 
положеном испиту из педагогије и психологије у току студија или 
доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу. 
Кандидат који буде изабран дужан је да пре закључења уговора 
о раду достави лекарско уверење, а уверење о неосуђиваности 
прибавља школа. Пријаве слати на горенаведену адресу.

ОШ “ДИМИТРИЈЕ ДАВИДОВИЋ”
11300 Смедерево, Анте Протића 3

тел. 026/616-392

Наставник српског језика
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, са 70% радног времена

Наставник енглеског језика у првом 
образовном циклусу

на одређено време ради замене одсутног радника 
преко 60 дана

Наставник биологије
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, односно до краја 
школске 2016/2017. године, са 70% радног 

времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 120 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, и то: да посе-
дује одговарајуће образовање из члана 8 став 2 и 4 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, број 72/2009, 52/11 и 55/13, 35/15 и 68/15) и Правилника о 
степену и врсти образовања наставника и наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 11/2012 и 15/2013); да поседује психичку, физичку 
и здравствену способности 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 изводи образовно-васпитни рад. Потпуном пријавом 
сматраће се пријава која садржи: извод из матичне књиге рође-
них, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), оверен 
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, 
додатак дипломи или уверење издато од стране одговарајуће 
високошколске установе да кандидат поседује 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, односно да је лице у току 
студија положило испите из педагогије и психологије или уве-
рења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу. 
Документа која се прилажу морају бити у оригиналу или овереној 
фотокопији. Лекарско уверење доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Документација се не враћа. Рок за 
подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања 

конкурса, а неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Одлука о избору кандидата ће бити донета у року 
од 8 дана од дана добијања психолошке процене способности за 
рад са децом и ученицима. 

ОШ “ДИМИТРИЈЕ ДАВИДОВИЋ”
11300 Смедерево, Анте Протића 3

тел. 026/616-392

Наставник грађанског васпитања
(за други циклус)

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

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла наставника грађан-
ског васпитања може бити примљен кандидат који испуњава 
услове из члана 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања, и то: да поседује одговарајуће образовање из члана 
8 став 2 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, 72/2009, 52/11 и 55/13, 35/15 и 68/15) и 
Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просвет-
ни гласник“ 11/2012 и 15/2013); да поседује психичку, физичку 
и здравствену способности за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; да има држављанство Републике Србије; да зна језик 
на коме се изводи образовно-васпитни рад. Потпуном пријавом 
сматраће се пријава која садржи: извод из матичне књиге рође-
них, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), оверен 
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, 
додатак дипломи или уверење издато од стране одговарајуће 
високошколске установе да кандидат поседује 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, односно да је лице у току 
студија положило испите из педагогије и психологије или уве-
рења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу. 
Документа која се прилажу морају бити у оригиналу или овереној 
фотокопији. Лекарско уверење доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Документација се не враћа. Рок за 
подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса, а неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Одлука о избору кандидата ће бити донета у року 
од 8 дана од дана добијања психолошке процене способности за 
рад са децом и ученицима.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА
ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“
22400 Рума, Главна 270

тел. 022/471-863

Педагошки асистент
на одређено време, најдуже до 31.08.2017. године

УСЛОВИ: средња стручна спрема, положен одговарајући ниво 
обуке (најмање уводна обука) за педагошког асистента пропи-
сан Правилником о програму обуке за педагошког асистента (“Сл. 
гласник РС”, број 11/2010); да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима; да је држављанин 
Републике Србије; да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (”Сл. гласник РС”, број 
72/09, 52/11, 55/13 и 68/2015), да познаје језик на коме се изво-
ди образовно-васпитни рад и ромски језик, односно да испуњава 
услове из чл. 120 и 121 став 8 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број 72/09, 52/11 и 55/13). 
У поступку избора педагошког асистента прибавља се мишљење 
надлежног органа јединице локалне самоуправе и сагласност 
надлежне школске управе.
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ОСТАЛО: Потребна документација: диплома или оверена фотоко-
пија дипломе о завршеној средњој школи, уверење о држављан-
ству (старо до шест месеци) и извод из матичне књиге рођених, 
уверење (сертификат или оверена копија уверења сертификата) 
о положеном нивоу обуке за педагошког асистента. Доказ да 
лице има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима (уверење надлежног дома здравља - службе медици-
не рада), доставља се пре закључивања уговора о раду. Уверење 
о неосуђиваности прибавља школа службено. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве са потреб-
ном документацијом слати препоручено на горенаведену адресу 
или предати лично, са назнаком „За конкурс“, радним данима од 
7 до 14 часова, тел. 022/471-863.

Андрагошки асистент
на одређено време, најдуже до 31.08.2017. године

УСЛОВИ: Послове андрагошког асистента може да обавља настав-
ник, стручни сарадник и лице које испуњава услове за пријем у 
радни однос, утврђене Законом о основама система образовања 
и васпитања и има најмање средње образовање; кандидат треба 
да испуњава услове за пријем у радни однос из члана 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања (”Сл. гласник РС”, 
број 72/2009, 52/2011, 55/2013 и 68/2015), да поседује уверење 
о савладаном програму обуке за оспособљавање андрагошког 
асистента за рад са одраслима - Интегрални програм обуке за 
остваривање програма функционалног основног образовања 
одраслих, а према одредбама Правилника о условима у погледу 
простора, опреме, наставних средстава и степена и врсте обра-
зовања наставника и андрагошких асистената за остваривање 
наставног плана и програма основног образовања одраслих (”Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, број 13/2013 и 18/2013); да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Потребна документација: диплома или оверена фото-
копија дипломе о завршеној средњој школи, као и диплома 
последњег стеченог образовања (оригинал или оверена копија), 
уверење о држављанству Републике Србије (старо до шест месе-
ци) и извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
копија), уверење или оверена копија уверења о савладаној обуци 
за андрагошког асистента. Доказ да лице има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученицима (уверење надлеж-
ног ДЗ - службе медицине рада), доставља се пре закључивања 
уговора о раду. Уверење о неосуђиваности приваља школа служ-
бено. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разма-
трати. У поступку избора андрагошког асистента прибавља се 
мишљење надлежног органа јединице локалне самоуправе. 
Пријаве са потребном документацијом слати препоручено на 
горенаведену адресу или предати лично, са назнаком „За кон-
курс“, радним данима, од 7 до 14 часова, телефон 022/471-863.

ОШ “МИЛИВОЈ ПЕТКОВИЋ ФЕЋКО”
22420 Платичево, Лале Јанића 3

тел/факс: 022/2451-263

Директор
на мандатни период од 4 године, са почетком 

мандата од 18.01.2017. године

УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће високо образовање 
из чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања, стечено на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10.09.2005. године, за наставника основне школе, педа-
гога или психолога; да поседује дозволу за рад, обуку и положен 
испит за директора установе; да је остварио најмање 5 година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након 

стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
има држављанство Републике Србије; да код њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да зна срп-
ски језик, на коме се остварује образовно-васпитни рад; да није 
осуђиван у складу са одредбом чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања и чл. 7 Правилника 
о ближим условима за избор директора установа образовања и 
васпитања.

ОСТАЛО: Кандидат треба да приложи следећа документа, у ори-
гиналу или овереној копији, која није старија од шест месеци: 
пријаву са кратком биографијом, диплому о стеченом одгова-
рајућем високом образовању, уверење о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу, потврду о најмање 5 годи-
на рада остварених у установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег образовања, уверење о 
држављанству. Доказ да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена законом прибавља школа. 
Доказ о физичкој, психичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима кандидат подноси пре закључења уговора о 
раду. Рок за достављање пријава је 15 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији “Послови”. Неблаговремене или непотпу-
не пријаве неће бити узете у обзир.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БОШКО ПАЛКОВЉЕВИЋ ПИНКИ“

22000 Сремска Митровица, Змај Јовина 27
тел/факс: 022/621-671

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора може да буде изабрано лице које испуња-
ва услове предвиђене чл. 8 став 2, 59, 120 и 122 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
број 72/2009, 52/2011, 53/2013, 53/2015 - аутентично тумачење, 
68/2015, 62/2016 - Одлука УС) и Правилником о ближим условима 
за избор директора установа образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС“, бр. 108/2015): да има одговарајуће високо обра-
зовање стечено на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године или одговарајуће високо 
образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; да испуњава услове за наставника 
основне школе, педагога или психолога; да има дозволу за рад 
(лиценцу), односно положен стручни испит за наставника, педа-
гога или психолога; да има обуку и положен испит за директора 
установе (изабрани кандидат који нема савладану обуку и поло-
жен испит за директора биће у обавези да исти положи у закон-
ском року); да има најмање пет година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; предност при избору директора установе образо-
вања и васпитања има кандидат који је стекао неко од звања пре-
ма прописима из области образовања; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; кандидат 
за директора установе образовања и васпитања не може да буде 
лице за које је у поступку и на начин прописан законом утврђе-
но дискриминаторно понашање; такође, не може да буде лице 
које је правноснажно осуђено за привредни преступ у вршењу 
раније дужности; не може да буде лице које је осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система обрзовања и васпитања; 
кандидат не може да буде лице за које је у току избора утврђе-
но да је против њега покренут кривични поступак доношењем 
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој 
није претходила истрага или доношењем решења о одређивању 
притвора пре доношења оптужног предлога за напред наведена 
кривична дела; да има држављанство Републике Србије; да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву 
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на конкурс кандидати треба да доставе: оверену фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми, доказ о положеном испиту 
за лиценцу, тј. о дозволи за рад (уверење о положеном струч-
ном испиту), уверење да имају завршенуобуку и положен испит 
за директора установе (изабрани кандидат који нема савладану 
обуку и положен испит за директора биће у обавези да исти поло-
жи у законском року), извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству, уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима, фотокопију лич-
не карте или очитану личну карту, потврду о радном искуству у 
области образовања и васпитања, радну биографију са кратким 
кретањем у служби и оквирни програм рада директора за време 
мандата, доказ о познавању језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад доставља се уколико одговарајуће образовање 
није стечено на том језику, уверење надлежног суда да кандидат 
није под истрагом и да се против њега не води кривични посту-
пак, уверење из казнене евиденције којим се доказује да лице 
није кажњавано за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Након 
положеног испита за директора, изабрано лице доставља испра-
ве о томе. Уколико изабрано лице нема обуку и положен испит 
за директора установе, дужно је да исти положи у року од годину 
дана од дана ступања на дужност. Докази који се прилажу морају 
бити у оригиналу или оверени преписи/фотокопије и да нису ста-
рија од шест месеци. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана 
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Пријаве слати на адресу школе.

СУБОТИЦА
ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Марка Орешковића 16

Сарадник у настави за ужу научну област 
Развојно машинство

са 30% радног времена, на одређено време од 
годину дана

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова треба да испуњава усло-
ве 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 и 68/15), Правилни-
ком о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника и сарадника и Статутом Високе тех-
ничке школе струковних студија у Суботици. Уз пријаву на кон-
курс кандидат подноси: биографију са подацима о досадашњем 
раду, оверену фотокопију дипломе о завршеним студијама првог 
степена, доказ о статусу студента дипломских академских или 
специјалистичких студија, доказ о укупној просечној оцени на 
студијама првог степена, списак радова као и саме радове (на 
захтев комисије), уверење о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених и доказ да није осуђиван (прибавља се у МУП-у). 
Пријаву са доказима о испуњавању услова конкурса доставити 
секретаријату школе, на горенаведену адресу, у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ

24000 Суботица, Сегедински пут 9-11

Наставник у звање доцента за ужу област 
Маркетинг

на одређено време од пет година
2 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор економских нау-
ка. Поред наведених услова, кандидати треба да испуне и дру-
ге услове прописане одредбама Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС“, број 76/05, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 
68/15), Статута Универзитета у Новом Саду од 28.12.2010. годи-

не, са изменама и допунама од 23.03.2012. године, 11.10.2012. 
године, 26.02.2013. године, 15.11.2013. године и 30.05.2014. 
године, 04.06.2015. године и 29.01.2016. године, Статута Економ-
ског факултета у Суботици бр. 01-5589 од 25.11.2011. године, са 
изменама и допунама од 06.03.2013. године, 04.06.2015. године, 
09.07.2015. године и 14.04.2016. године, Правилника о ближим 
минималним условима за избор у звања наставника на Универ-
зитету у Новом Саду од 03.03.2016. године (измене и допуне од 
08.09.2016. године) и Правилника о избору наставника и сарад-
ника Економског факултета у Суботици бр. 01-141 од 15.01.2013. 
године, са изменама и допунама од 07.03.2013. године.

ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: биографију са подацима о доса-
дашњем раду, фотокопију личне карте (у случају чиповане личне 
карте потребно је доставити очитану личну карту), оверене фото-
копије диплома, списак радова и саме радове, потврду да лице 
није правоснажном пресудом осуђено за кривично дело против 
полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје висо-
кошколска установа или примања мита у обављању послова у 
високошколској установи, као и све остале доказе који упућују на 
испуњеност услова предвиђених Законом, Статутом Универзите-
та, Статутом Факултета и Правилницима Универзитета и Факул-
тета. Пријаве кандидата са прилозима подносе се Економском 
факултету у Суботици, Сегедински пут 9-11, у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремено дос-
тављене пријаве неће бити разматране. Факултет неће враћати 
примљену конкурсну документацију кандидатима.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СОЊА МАРИНКОВИЋ“

24000 Суботица, Јо Лајоша 78

Наставник историје
на одређено време ради замене одсутног радника 
преко 60 дана, до повратка запосленог са послова 

помоћника директора на послове наставника, а 
најдуже до 31.08.2017. године, са 50% радног 

времена, за рад у одељењима на српском наставном 
језику

УСЛОВИ: високо образовање, професор историје, професор исто-
рије и географије, дипломирани историчар, мастер историчар, 
дипломирани историчар - мастер.

Наставник италијанског језика
на одређено време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана, са 56% радног времена, за рад у 
одељењима на српском наставном језику

УСЛОВИ: високо образовање, професор, односно дипломира-
ни филолог за италијански језик и књижевност, мастер фило-
лог (студијски програм или главни предмет/профил италијански 
језик), мастер професор језика и књижевности (студијски про-
грам или главни предмет/профил италијански језик).

Наставник математике
на одређено време ради замене одсутне запослене 
преко 60 дана, са 44,44% радног времена, за рад у 

одељењима на српском наставном језику

УСЛОВИ: високо образовање, професор математике, дипломи-
рани математичар, дипломирани математичар за теоријску мате-
матику и примене, дипломирани математичар за рачунарство и 
информатику, дипломирани математичар - информатичар; про-
фесор математике и рачунарства, дипломирани математичар за 
математику економије, професор информатике - математике, 
дипломирани математичар - астроном, дипломирани математи-
чар - примењена математика, дипломирани математичар - мате-
матика финансија (са изборним предметом Основи геометрије), 
дипломирани информатичар, мастер математичар, мастер про-
фесор математике, мастер професор математике и физике, мас-
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тер професор математике и информатике, мастер професор 
физике и математике, мастер професор информатике и матема-
тике, дипломирани професор математике - мастер, дипломира-
ни математичар - мастер, дипломирани ињжењер математике 
- мастер (са изборним основним предметом Основи геометрије) 
дипломирани математичар - професор математике, дипломира-
ни математичар - теоријска математика, дипломирани инжењер 
математике (са изборним предметом Основи геометрије) профе-
сор хемије - математике, професор географије - математике, про-
фесор физике - математике, професор биологије - математике, 
професор математике - теоријско усмерење, професор математи-
ке - теоријски смер, дипломирани математичар и информатичар. 
Лица која су стекла академско звање мастер, односно дипломи-
рани - мастер треба да имају завршене основне академске студије 
на студијским програмима из области математике или примење-
не математике (са положеним испитом из предмета геометрија 
или основи геометрије) или двопредметне наставе математике и 
физике односно математике и информатике.

ОСТАЛО: Кандидат треба да има одговарајуће образовање про-
писано чланом 8 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 
35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015) и Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016 и 11/2016); да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања; да има држављанство Републике 
Србије и знање језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Наставник мора да има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова. Наставник који је у току студија поло-
жио испите из педагогије и психологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има напред наве-
дено образовање. На основу члана 121 став 7 Закона о основама 
система образовања и васпитања, послове наставника и стручног 
сарадника, осим за ромски језик, може да обавља лице које је 
стекло средње, више или високо образовање на језику на којем 
се остварује образовно-васпитни рад или је положило испит 
из тог језика по програму одговарајуће високошколске устано-
ве. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: оверен 
препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о 
држављанству Републике Србије, доказ да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у скла-
ду са Европским системом преноса бодова, који подносе лица из 
члана 8 став 2 и 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања (уверење високошколске установе) или доказ да је у току 
студија положио испите из педагогије и психологије или овере-
ну фотокопију положеног стручног испита или испита за лицен-
цу и доказ о испуњености услова из члана 121 став 7 Закона о 
основама система образовања и васпитања - оверену фотокопију 
сведочанства или дипломе да је средње, више или високо обра-
зовање стекао на језику на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад или доказ да је положио испит из тог језика по програму 
одговарајуће високошколске установе. Лекарско уверење да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима кандидат подноси пре закључења уговора о раду. 
Психолошку процену способности кандидата за рад са децом 
и ученицима извршиће Национална служба за запошљавање, 
применом стандардизованих поступака. Доказ да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања, прибавља школа. Пријаве на конкурс слати на горе-
наведену адресу. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање.

ГИМНАЗИЈА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“
24000 Суботица, Петефи Шандора 1

Наставник италијанског језика
са 44% радног времена, на одређено време ради 

замене одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за италијан-
ски језик и књижевност, мастер професор језика и књижевности 
(студијски програм или главни предмет, односно профил ита-
лијански језик и књижевност), мастер филолог (студијски про-
грам или главни предмет, односно профил италијански језик и 
књижевност).

Наставник српског језика и књижевности
са 50% радног времена, на одређено време 

ради замене одсутног запосленог преко 60 дана 
(до престанка обављања функције помоћника 

директора)

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за српскохр-
ватски језик и југословенску књижевност, (2) професор, односно 
дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскох-
рватски језик, (3) професор, односно дипломирани филолог за 
југословенску књижевност и општу књижевност, (4) професор 
српскохрватског језика са јужнословенским језицима, (5) профе-
сор југословенске књижевности и српског језика, (6) професор 
југословенске књижевности са страним језиком, (7) професор 
српског језика и књижевности, (8) професор српске књижевности 
и језика, (9) професор српске књижевности и језика са општом 
књижевношћу, (10) дипломирани филолог за књижевност и 
српски језик, (11) дипломирани филолог за српски језик и књи-
жевност, (12) дипломирани филолог српског језика са јужносло-
венским језицима, (13) мастер професор језика и књижевности 
(студијски програми: Српски језик; Српски језик и књижевност; 
Српска књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књи-
жевност и језик са општом књижевношћу, Српска филологија: 
српски језик и лингвистика, Филологија, модули: Српски језик и 
Српски језик и компаративна књижевност), (14) мастер фило-
лог (студијски програми: Српски језик; Српски језик и књижев-
ност; Српска књижевност; Српска књижевност и језик; Српска 
књижевност и језик са општом књижевношћу; Српска филоло-
гија: српски језик и лингвистика; Филологија, модули: Српски 
језик и Српски језик и компаративна књижевност). Лица која су 
стекла академско звање мастер морају имати претходно заврше-
не основне академске студије на студијским програмима Српски 
језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књи-
жевност и језик са компаратистиком, Српска филологија: српски 
језик и књижевност, Србистика.

ОСТАЛО: Поред дефинисане стручне спреме и услова предвиђе-
них чл. 8 став 2 и став 4 Закона о основама система образовања 
и васпитања, кандидати треба да испуњавају опште услове за 
заснивање радног односа прописане чл. 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, и то: да имају одгова-
рајуће високо образовање (прописано Правилником о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у гимназији, „Сл. гласник РС - Просветни гласник“, 
бр. 15/2013 и 1/2016): на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије), по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године; на основним 
студијама у трајању од најмање четири године (VII/1 степен стру-
чне спреме), по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђи-
вани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања; да имају држављанство Републике Србије; знање јези-
ка на коме се остварује образовно-васпитни рад; наставник мора 
да има и образовање из психолошких, педагошких и методичких 
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дисциплина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодо-
ва праксе у установи, у скалду са Европским системом преноса 
бодова. У поступку одлучивања о избору наставника вршиће се 
претходна провера психофизичких способности кандидата. Про-
веру психофизичких способности за рад са децом и ученицима 
врши надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Уз пријаву на конкурс приложити: 
молбу са биографијом, оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, уверење о држављанству Републике Србије (ориги-
нал или оверену фотокопију), потврду са факултета о положеним 
испитима из педагошких, психолошких и методичких дисциплина 
(оригинал или оверену фотокопију). Уверење да лице није осуђи-
вано правоснажном пресудом за кривична дела из чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, 
по службеној дужности прибавља школа од надлежног секрета-
ријата унутрашњих послова. Лекарско уверење којим се доказује 
психичка, физичка и здравствена способност за рад са ученици-
ма доставиће изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Неблаговремена и непотпуна документација се неће разматрати. 
Пријаве са траженом документацијом слати на адресу: Гимназија 
„Светозар Марковић“, Петефи Шандора 1, 24000 Суботица. Кон-
курс траје 8 дана од дана обљављивања.

МУЗИЧКА ШКОЛА СУБОТИЦА
24000 Суботица, Штросмајерова 3

тел. 024/525-672

Наставник корепетиције
за средњу музичку школу, на одређено време ради 

замене одсутног запосленог преко 60 дана 

УСЛОВИ: За пријем у радни однос кандидат треба да испуња-
ва следеће услове: да има високо образовање (VII степен) сте-
чено на студијама другог степене (мастер академске студије) по 
пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године, или на основним студијама у трајању од најмање 
4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; да има одговарајућу стручну спрему, и 
то: за наставника корепетиције у средњој музичкој школи струч-
на спрема прописана је Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним и уметничким школама у подручју рада култура, умет-
ност и јавно информисање („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, 
бр. 16/2015 и 11/2016): дипломирани музичар, усмерење пија-
ниста, дипломирани музичар - пијаниста, дипломирани музичар 
- оргуљаш, дипломирани музичар - чембалиста, академски музи-
чар пијаниста, академски музичар оргуљаш, академски музичар 
чембалиста, мастер музички уметник, професионални статус - 
клавириста, оргуљаш или чембалиста, мастер музички уметник, 
професионални статус - камерни музичар.

Наставник упоредног клавира
за средњу музичку школу, на одређено време ради 

замене одсутног запосленог преко 60 дана 

УСЛОВИ: За пријем у радни однос кандидат треба да испуњава 
следеће услове: да има високо образовање (VII степен) стечено 
на студијама другог степене (мастер академске студије) по пропи-
су који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године, или на основним студијама у трајању од најмање 4 годи-
не по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године, да има одговарајућу стручну спрему, и то: за 
наставника упоредног клавира у средњој музичкој школи стручна 
спрема прописана је Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у струч-
ним и уметничким школама у подручју рада култура, уметност и 
јавно информисање („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
16/2015 и 11/2016): дипломирани музичар, усмерење пијаниста 
или музички педагог, дипломирани музичар - пијаниста, дипло-
мирани музичар - оргуљаш, дипломирани музичар - чембалиста, 
академски музичар пијаниста, академски музичар оргуљаш, ака-

демски музичар чембалиста, мастер музички уметник, профе-
сионални статус - клавириста, оргуљаш или чембалиста, мастер 
теоретичар уметности, професионални статус - музички педагог.

Наставник клавира
за основну музичку школу, на одређено време ради 

замене одсутног запосленог преко 60 дана 

УСЛОВИ: За пријем у радни однос кандидат треба да испуња-
ва следеће услове: да има високо образовање (VII степен) сте-
чено на студијама другог степене (мастер академске студије) по 
пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године, или на основним студијама у трајању од најмање 
4 године по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, да има одговарајућу стручну спрему, и 
то: за наставника клавира у основној музичкој школи стручна 
спрема прописана је Правилником о степену и врсти образовања 
наставника у основној музичкој школи („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник“ бр. 18/2013): дипломирани музичар, усмерење 
пијаниста, дипломирани музичар - пијаниста, академски музичар 
пијаниста, мастер музички уметник, професионални статус - кла-
вириста.

ОСТАЛО: Кандидат треба да има психофизичку и здравствену 
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, да 
има држављанство Републике Србије, да зна језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад (чл. 121 ст.7 Закона о основама 
система образовања и васпитања: послове наставника и струч-
ног сарадника, осим за ромски језик, може да обавља лице које 
је стекло средње, више или високо образовање на језику на коме 
се оставрује образовно-васпитни рад или је положило испит из 
тог језика по програму одговарајуће високошколске установе); 
да има образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина, из члана 8 став 4 овог закона. Наставник, васпитач 
или стручни сарадник који је у току студија положио испите из 
педагогије и психологије, или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу, сматра се да има образовање из члана 8 став 
4 овог закона (члан 8 став 4: лице из става 2 и 3 овог члана мора 
да има образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дицсиплина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од намање 30 бодова и 6 бодова праксе 
у установи, у складу са европским системом преноса бодова). Уз 
пријаву кандидати треба да доставе: кратку биографију, уверење 
о држављанству - оригинал или оверена фотокопија, извод из 
матичне књиге рођених - оригинал или оверена фотокопија, уве-
рење или диплому о стеченом образовању - оверена фотокопија, 
доказ о знању језика на коме се изводи образовно-васпитни рад 
- српски језик (сведочанство или диплома о завршеној средњој, 
вишој или високој школи из које је видљиво да је кандидат стекао 
образовање на језику на коме се изводи настава, или уверење о 
положеном испиту из тог језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе) - оверена фотокопија, доказ да кандидат 
поседује знање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина (потврда са факултета, додатак дипломи из кога је видљи-
во да је кандидат положио одговарајуће испите или уверење о 
положеном стручном испиту или испиту за лиценцу) - оверена 
фотокопија. Доказ да кандидат има здравствену способност за 
рад са децом и ученицима доставља се пре закључивања уговора 
о раду, у оригиналу. Проверу психофизичких способности за рад 
са децом и ученицима извршиће надлежна служба за запошља-
вање. Доказ да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, школа ће прибавити по 
службеној дужности од МУП-а, за изабраног кандидата. Пријаве 
се могу предати лично у секретаријату школе, радним данима од 
8 до 14 часова или послати поштом на адресу школе. Телефон за 
информације: 024/525-672. Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања конкурса. 
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ШАБАЦ
ОШ „ЈЕВРЕМ ОБРЕНОВИЋ“

15000 Шабац, Жике Поповића 20
тел. 015/343-154

Наставник физичког васпитања
на одређено време до повратка запосленог са 

функције, а најдуже до 31.08.2017. године

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка запосленог са 
неплаћеног одсуства, а најдуже до 31.08.2017. 

године

Помоћни радник
на одређено време до повратка запосленог са 

боловања

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених Законом о 
раду мора да испуњава и посебне услове предвиђене у чл. 120 ст. 
1 Закона о основама система образовања и васпитања и да има 
одговарајуће образовање (за наставнике да има одговарајућу 
врсту и степен стручне спреме предвиђен Законом и Правил-
ником о врсти и степену стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи); да поседује психичку и здравствену 
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; 
да има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Уверење о неосуђиваности 
школа прибавља по службеној дужности. Поседовање психичке 
и здравствене способности за рад са децом и ученицима доказује 
се на основу лекарског уверења приликом заснивања радног 
односа.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати подносе и одгова-
рајућу документацију, којом доказују да испуњавају услове пред-
виђене Законом, односно Правилником, као и овим конкурсом: 
диплому, односно уверење о стеченом одговарајућем образо-
вању, уверење о држављанству и извод из матичне књиге рође-
них, не старији од 6 месеци. Сва документа се прилажу у оригина-
лу или као оверене фотокопије. Пријаве слати на адресу школе. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

УЖИЦЕ
ОСНОВНА ШКОЛА

„СЛОБОДАН СЕКУЛИЋ“
31000 Ужице, Норвешких интернираца 18

тел. 031/562-981

Наставник математике
са 67% радног времена, на одређено време ради 

замене одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник хемије
са 60% радног времена, на одређено време ради 

замене одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да посе-
дује одговарајућу врсту и степен стручне спреме, у складу са 
чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, број 72/09, 52/11, 55/13 и 68/15) и чланом 3 
Правилника о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16 и 11/16); да има образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у устано-
ви у складу са ЕСПБ; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела наведена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона 

о основама система образовања и васпитања; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да има 
држављанство РС; да зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати достављају: 
доказ о испуњености услова у погледу стручне спреме (оргинал 
или оверена фотокопија дипломе и доказ да кандидат има обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у устано-
ви, у складу са ЕСПБ или да је у току студирања положио испит 
из психологије и педагогије или је положио стручни испит, однос-
но испит за лиценцу), уверење о држављанству (не старије од 6 
месеци) и извод из матичне књиге рођених. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса, на адресу 
школе. Рок за подношење пријава рачуна се према објави у листу 
„Послови“. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће 
се узети у разматрање.

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 фило-
лог 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 кон-
такт: Радован Гавриловић.

Посао се не чека, посао се тражи
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ВРАЊЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
„АЛИ БЕКТАШИ“

Општина Бујановац, Село Несалце
тел. 017/390-415

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабрано лице које: 
1) има високо образовање из члана 8 став 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 
52/11 и 55/13) и испуњава услове за наставника, односно психо-
лога или педагога школе; 2) има лиценцу за наставника, педагога 
или психолога, односно положен стручни испит, обуку и положен 
испит за директора установе; 3) није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
из члана 120 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; 4) има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 5) има најмање 5 година рада на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања; 6) има држављанство Републике Србије; 7) зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: биографске податке, ове-
рен препис дипломе о завршеном факултету, оверен препис уве-
рења о положеном стручном испиту (лиценцу), потврду о радном 
искуству са подацима о пословима које је обављао, уверење о 
држављанству и извод из матичне књиге рођених (не старији од 
шест месеци) и доказ о знању језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Доказ о испуњености услова из тачке 4 под-
носи се пре закључења уговора о раду, а доказ тачке 3 прибавља 
школа. Мандат директора тече од дана ступања на рад. Настава 
у школи се изводи на албанском језику. Конкурс остаје отворен 
15 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Ближа оба-
вештења могу се добити у школи или путем телефона: 017/390-
415. Пријаве се подносе на адресу школе: ОШ „Али Бекташи“, 
Село Несалце, 17520 Бујановац. Кандидати ће писмено бити оба-
вештени о резултату конкурса, у року од 8 дана по извршеном 
избору.

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА
ШКОЛА “ПРЕШЕВО”

17523 Прешево, 15. новембар 100
тел. 017/661-243

Наставник енглеског језика
у настави на албанском језику, на одређено време 
до повратка раднице са породиљског одсуства и 

одсуства ради неге детета
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, траженог занимања, 
односно услови из члана 8 став 2 и 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Уз пријаву доставити: држављанство 
РС, оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету, извод 
из матичне књиге рођених, радну књижицу, уверење да канди-
дат није под истрагом. Рок за пријављивање је 15 дана.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
,,ПОЛЕТАРАЦ”

17525 Трговиште, ЈНА бб
тел. 017/452-102

Васпитач
за рад у мешовитој групи у Доњем Стајевцу, на 

одређено време у радној 2016/2017. години

УСЛОВИ: одговарајуће више образовање, односно одгова-
рајуће високо образовање на студијама првог степена (основне 
струковне студије или основне академске студије) у трајању од 
три године или на студијама другог степена - мастер академске 
студије (специјалистичке академске студије или специјалистич-
ке струковне студије) - васпитач, образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дициплина стечено на високошколској 
установи у току студије или након дипломирања од најмање 30 
бодова и шест бодова праксе у установи; да кандидат има пси-
хичку, 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; држављанство Републике Србије; да зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву достави-
ти: доказ о стручној спреми (оверена фотокопија дипломе), доказ 
високошколске установе да је кандидат положио испит из педа-
гогије и психологије из чл. 8 Закона о осовама система и обра-
зовања или је положио стручни испит, односно испит за лицен-
цу, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству. 
Доказ о здравственој способности доставља изабрани кандидат 
пре закључивања уговора о раду, а доказ да кандидат није осуђи-
ван за кривична дела утврђена законом - прибавља установа. У 
поступку одлучивања о избору врши се претходна провера пси-
хофизичих способности кандидата, коју обавља надлежна служ-
ба за послове запошљавања путем стандардизованих поступака. 
Рок за пријаву је 8 дана.

ВРШАЦ
ОШ „ПАЈА ЈОВАНОВИЋ“

26300 Вршац, Школски трг 3
тел. 013/839-853

Наставник биологије
на одређено време до повратка одсутне запослене, 

са 10% радног времена

УСЛОВИ: образовно-васпитни рад у школи се остварује на срп-
ском језику. Поред општих услова предвиђених Законом о раду, 
кандидат треба да испуњава следеће услове: да има одго-
варајуће образовање у складу са чланом 8 Закона о основама 
система образовања и васпитања и Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“ бр. 11/2012 
и 15/2013), односно да је: професор биологије, дипломирани 
биолог, дипломирани молекуларни биолог и физиолог, профе-
сор биологије и хемије, дипломирани биолог - смер заштите 
животне средине, дипломирани биолог - еколог, дипломирани 
професор биологије и хемије, професор биологије - географије, 
професор биологије - хемије, професор биологије - физике, про-
фесор биологије - информатике, професор биологије - матема-
тике, дипломирани професор биологије - мастер, дипломира-
ни биолог - мастер, дипломирани професор биологије - хемије, 
мастер, дипломирани професор биологије - географије, мастер, 
дипломирани молекуларни биолог - мастер, дипломирани био-
лог заштите животне средине, мастер биолог, мастер професор 

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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биологије, мастер професор биологије и географије, мастер про-
фесор биологије и хемије. Лица која су стекла академско звање 
мастер морају имати претходно завршене основне академске сту-
дије биологије. Кандидат мора да има, у складу са чланом 8 став 
4 Закона о основама система образовања и васпитања, образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова. Кандидат који је 
у току студија положио испите из педагогије и психологије или је 
положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да 
има образовање из горенаведених дисциплина. Кандидат треба 
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 осно-
вама система образовања и васпитања; да има држављанство 
Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да поред 
краће биографије доставе, у оригиналу или овереном препису/
фотокопији, следећу документацију: извод из матичне књиге 
рођених; уверење о држављанству не старије од шест месе-
ци; диплому или уверење о стеченом одговарајућем образо-
вању; лица која су стекла академско звање мастер у обавези 
су да доставе и уверење или диплому о претходно завршеним 
основним академским студијама биологије; доказ о поседовању 
образовања из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стеченом на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова прак-
се у установи, у складу са Европским системом преноса бодова, 
издат од стране одговарајуће високошколске установе, односно 
уверење или други одговарајући документ о положеном испиту 
из педагогије и психологије у току студија или доказ о положе-
ном стручном испиту, односно о положеном испиту за лиценцу. 
Уколико кандидат није стекао средње, више или високо обра-
зовање на српском језику, у обавези је да достави доказ да је 
положио испит из српског језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе. Доказ о неосуђиваности прибавља школа 
службеним путем. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Додатне информације могу се 
добити на број телефона: 013/839-853. Пријаве на конкурс са 
траженом документацијом могу се поднети лично или поштом на 
горенаведену адресу.

ШОСО „ЈЕЛЕНА ВАРЈАШКИ”
26300 Вршац, Жарка Жрењанина 22

тел. 013/839-832

Наставник предметне наставе у основној 
школи за предмете: српски језик, математика, 
биологија, историја, техничко и информатичко 
образовање, физичко васпитање, географија и 

физика
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета

УСЛОВИ: образовно-васпитни рад у школи се остварује на срп-
ском језику. Поред законом утврђених општих услова, кандида-
ти треба да испуњавају и посебне услове: да имају одговарајуће 
образовање у складу са чланом 8 став 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања и у складу са Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 
и 15/2013), односно да је стекао одговарајуће високо образовање 
на студијама другог степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије или специјалистичке струковне сту-
дије), 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, односно да је:

I
1) дипломирани дефектолог - олигофренолог са савладаним 
програмом методике наставе српског језика; 2) професор српс-
ког језика и књижевности; 3) професор српског језика и књи-
жевности са општом лингвистиком; 4) професор српске књи-
жевности и језика; 5) професор српске књижевности и језика са 
општом књижевношћу; 6) дипломирани филолог српског језика 
са јужнословенским језицима; 7) дипломирани филолог српске 
књижевности са јужнословенским књижевностима; 8) професор, 
односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југосло-
венску књижевност; 9) професор односно дипломирани филолог 
за југословенску књижевност и српскохрватски језик; 10) профе-
сор српскохрватског језика и опште лингвистике; 11) професор 
за српскохрватски језик са јужнословенским језицима; 12) профе-
сор српскохрватског језика са источним и западним словенским 
језицима; 13) професор српскохрватског језика и југословенске 
књижевности за наставу у школама у којима се образовно-вас-
питни рад изводи на мађарском, односно русинском или румун-
ском језику; 14) професор, односно дипломирани филолог за 
југословенску и општу књижевност; 15) професор југословенске 
књижевности са страним језиком; 16) дипломирани филолог за 
књижевност и српски језик; 17) дипломирани филолог за српски 
језик и књижевност; 18) професор српског језика и књижевности 
у одељењима за националне мањине; 19) професор српског јези-
ка и српске књижевности; 20) дипломирани компаратиста; 21) 
мастер филолог (студијски програми: Српски језик и књижев-
ност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са 
општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска 
филологија (српски језик и лингвистика), Српска књижевност и 
језик са компаратистиком); 22) мастер професор језика и књи-
жевности( студијски програми: српски језик и књижевност, Срп-
ска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом 
књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска фило-
логија (српски језик и лингвистика), филологија, модули: Српски 
језик и Српски језик и компаративна књижевност). Наставници 
поред предвиђене стручне спреме морају поседовати стручну 
дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног 
дефектолога

II
1) дипломирани дефектолог - олигофренолог са савладаним про-
грамом методике наставе математике; 2) професор математике; 
3) дипломирани математичар; 4) дипломирани математичар за 
теоријску математику и примене; 5) дипломирани математи-
чар за рачунарство и информатику; 6) дипломирани математи-
чар - информатичар; 7) професор математике и рачунарства; 8) 
дипломирани математичар за математику економије; 9) профе-
сор информатике - математике; 10) дипломирани математичар 
- астроном; 11) дипломирани математичар - промењена мате-
матика; 12) дипломирани математичар - математика финансија 
(са изборним предметом Основи геометрије); 13) дипломирани 
информатичар; 14) мастер математичар; 15) мастер професор 
математике; 16) мастер професор математике и физике; 17) 
мастер професор математике и информатике; 18) мастер про-
фесор физике и математике; 19) мастер професор информатике 
и математике; 20) дипломирани професор - математике - мас-
тер; 21) дипломирани математичар - мастер; 22) дипломирани 
инжењер математике - мастер (са изборним предметом Основи 
геометрије); 23) дипломирани математичар - професор мате-
матике; 24) дипломирани математичар - теоријска математика; 
25) дипломирани инжењер математике (са изборним предметом 
Основи геометрије); 26) професор хемије - математике; 27) про-
фесор географије - математике; 28) професор физике - мате-
матике; 29) професор биологије - математике; 30) професор 
математике - теоријско усмерење; 31) професор математике - 
теоријски смер; 32) дипломирани математичар и информатичар. 
Лица која су стекла академско звање мастер, односно дипломи-
рани мастер, треба да имају завршене основне академске студије 
на студијским програмима из области математике или примење-
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не математике (са положеним испитом из предмета геометрија 
или основи геометрије) или двопредметне наставе математике и 
физике, односно математике и информатике.

III
1) професор биологије; 2) дипломирани биолог; 3) дипломи-
рани молекуларни биолог и физиолог; 4) професор биологије 
и хемије; 5) дипломирани биолог - смер заштите животне сре-
дине; 6) дипломирани биолог - еколог; 7) дипломирани профе-
сор биологије и хемије; 8) професор биологије - географије; 9) 
професор биологије - хемије; 10) професор биологије - физике; 
11) професор биологије - информатике; 12) професор биологије 
- математике; 13) дипломирани професор биологије - мастер; 14) 
дипломирани биолог - мастер; 15) дипломирани професор биоло-
гије - хемије, мастер; 16) дипломирани професор биологије - гео-
графије, мастер; 17) дипломирани молекуларни биолог - мастер; 
18) дипломирани биолог заштите животне средине; 19) мастер 
биолог; 20) мастер професор биологије; 21) мастер професор 
биологије и географије; 22) мастер професор биологије и хемије; 
23) дипломирани дефектолог - олигофренолог са савладаним 
програмом методике наставе природних дисциплина. Лица која 
су стекла академско звање мастер морају имати претходно завр-
шене основне академске студије биологије.

IV
1) професор историје; 2) професор историје и географије; 3) 
дипломирани историчар; 4) мастер историчар; 5) дипломирани 
историчар - мастер. Лица која су стекла академско звање мастер, 
односно дипломирани - мастер треба да имају завршене основне 
академске студије историје.

V
1) професор техничког образовања; 2) професор технике; 3) 
професор технике и информатике; 4) професор информатике 
и техничког образовања; 5) професор техничког образовања 
и машинства; 6) професор технике и машинства; 7) професор 
машинства; 8) професор електротехнике; 9) професор технич-
ког образовања и техничког цртања; 10) професор техничког 
образовања и физике; 11) професор физике и основа технике; 
12) професор техничког образовања и хемије; 13) дипломирани 
педагог за физику и општетехничко образовање ОТО; 14) дипло-
мирани професор физике и основа технике за основну школу; 15) 
професор физике и основа технике за основну школу; 16) профе-
сор техничког образовања и васпитања; 17) професор техничког 
васпитања и образовања; 18) професор политехничког образо-
вања и васпитања; 19) професор политехничког васпитања и 
образовања; 20) професор политехничког образовања; 21) про-
фесор технике и графичких коминикација; 22) професор произ-
водно - техничког образовања; 23) дипломирани педагог за тех-
ничко образовање; 24) дипломирани педагог за физику и основе 
технике; 25) професор основа технике и производње; 26) профе-
сор политехнике; 27) професор технике и медијатекарства; 28) 
професор техничког образовања и медијатекар; 29) дипломира-
ни физичар - професор физике и основа технике за основну шко-
лу - мастер; 30) дипломирани професор физике и основа технике 
за основну школу - мастер; 31) дипломирани професор технике 
и информатике - мастер; 32) дипломирани професор технике - 
мастер; 33) професор технике и информатике; 34) мастер профе-
сор технике и информатике; 35) мастер професор информатике 
и технике; 36) професор основа технике и информатике. Наставу 
из предмета одређених у ставу 1 овог члана могу да изводе и 
лица која су завршила двопредметне студије на факултету, ако су 
на том факултету савладала програм из тих предмета у трајању 
од осам семестара.

VI
1) професор физичког васпитања; 2) професор физичке културе; 
3) дипломирани педагог физичке културе; 4) професор физичког 
васпитања - дипломирани тренер са назнаком спортске гране; 
5) професор физичког васпитања - дипломирани организатор 
спортске рекреације; 6) професор физичког васпитања - дипло-
мирани кинезитерапеут; 7) дипломирани професор физичког 
васпитања и спорта; 8) мастер професор физичког васпитања 

и спорта; 9) мастер професор физичког васпитања и кинезите-
рапије; 10) професор физичког васпитања и спорта; 11) мастер 
физичког васпитања и спорта.

VII
1) професор географије; 2) дипломирани географ; 3) професор 
географије и историје; 4) дипломирани професор биологије и 
географије; 5) дипломирани професор географије и информа-
тике; 6) професор биологије - географије; 7) професор физике 
- географије; 8) професор географије - информатике; 9) дипло-
мирани професор географије - мастер; 10) дипломирани географ 
- мастер; 11) мастер географ; 12) мастер професор географије; 
13) мастер професор биологије и географије; 14) мастер про-
фесор географије и информатике; 15) дипломирани географ - 
просторни планер. Лица која су стекла академско звање мастер, 
односно дипломирани мастер, треба да имају завршене основне 
академске студије студијског програма: географија, дипломирани 
географ, професор географије, двопредметне студије биологије 
и географије или двопредметне студије географије и информа-
тике.

VIII
1) професор физике; 2) дипломирани физичар; 3) професор 
физике и хемије; 4) дипломирани педагог за физику и хемију; 
5) професор физике и основе технике; 6) дипломирани педагог 
за физику и основе технике; 7) професор физике и математи-
ке; 8) дипломирани астрофизичар; 9) дипломирани физичар 
за примењену физику и информатику; 10) професор физике и 
хемије за основну школу; 11) професор физике и основа техни-
ке за основну школу; 12) дипломирани физичар за примењену 
физику; 13) професор физике за средњу школу; 14) дипломира-
ни физичар истраживач; 15) дипломирани професор физике и 
хемије за основну школу; 16) дипломирани професор физике и 
основа технике за основну школу; 17) дипломирани физичар за 
општу физику; 18) дипломирани  физичар за теоријску и експе-
рименталну физику; 19) дипломирани педагог за физику и опш-
тетехничко образовање ОТО; 20) дипломирани астроном, смер 
астрофизика; 21) професор физике - информатике; 22) дипломи-
рани физичар - медицинска физика; 23) дипломирани професор 
физике - мастер; 24) дипломирани физичар - мастер; 25) мас-
тер физичар; 26) мастер професор физике; 27) мастер професор 
физике и хемије; 28) мастер професор физике и информатике; 
29) дипломирани физичар - мастер физике – метеорологије; 30) 
дипломирани физичар - мастер физике - астрономије; 31) дипло-
мирани физичар - мастер медицинске физике; 32) дипломирани 
професор физике - хемије, мастер; 33) дипломирани професор 
физике - информатике, мастер; 34) дипломирани физичар - про-
фесор физике - мастер; 35) дипломирани физичар - теоријска 
и експериментална физика - мастер; 36) дипломирани физичар 
- примењена и компјутерска физика - мастер; 37) дипломира-
ни физичар - примењена физика и информатика - мастер; 38) 
дипломирани физичар - професор физике и основа технике за 
основну школу - мастер; 39) дипломирани физичар - професор 
физике и хемије за основну школу - мастер; 40) мастер профе-
сор математике и физике; 41) мастер професор информатике и 
физике. Лица која су стекла академско звање мастер морају има-
ти претходно завршене основне академске студије на студијским 
програмима из области физике.

Наставници поред стручне спреме предвиђене у ал. 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7 и 8 морају поседовати стручну дефектолошку оспособљеност 
или стручну спрему дипломираног дефектолога. Кандидат мора 
да има, у складу са чланом 8 став 4 Закона о основама система 
образовања и васпитања, образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на високошколској устано-
ви у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова 
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова. Кандидат који је у току студија положио испите 
из педагогије и психологије или је положио стручни испит, однос-
но испит за лиценцу, сматра се да има образовање из горенаве-
дених дисциплина. Кандидат треба да има и: психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
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чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; држављанство Републике Србије; да зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да поред 
краће биографије доставе, у оригиналу или овереном препи-
су/фотокопији следећу документацију: извод из матичне књи-
ге рођених; уверење о држављанству не старије од 6 месеци; 
диплому или уверење о стеченом одговарајућем образовању; 
доказ, односно уверење о поседовању образовања из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова, издато од стране одгова-
рајуће високошколске установе или доказ - уверење о положеном 
стручном испиту, односно о положеном испиту за лиценцу; уко-
лико кандидат није стекао средње, више или високо образовање 
на српском језику, у обавези је да достави доказ да је положио 
испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске 
установе. Доказ о неосуђиваности прибавља школа службеним 
путем. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) 
подноси изабрани кандидат по коначности одлуке о избору кан-
дидата, а пре закључења уговора о раду. Директор врши ужи 
избор кандидата који испуњавају све услове конкурса, које у 
року од 8 дана од истека рока за подношење пријава упућује 
на претходну психолошку процену способности за рад са децом 
и ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. О датуму провере 
психофизичких способности кандидати ће бити благовремено 
обавештени од стране школе. Директор доноси одлуку о избору 
кандидата у року од 8 дана од добијања резултата психолошке 
процене способности кандидата за рад са децом и ученицима. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Додатне информације се могу добити на телефон: 
013/839-832. Пријаве на конкурс са траженом документацијом 
могу се поднети лично или поштом на адресу: ШОСО „Јелена 
Варјашки”, 26300 Вршац, Жарка Зрењанина 22.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ“

26300 Вршац, Трг победе 4
тел. 013/834-581, 834-967

Домар - ложач
са 50% радног времена, на одређено време до 

повратка запосленог са боловања

УСЛОВИ: 1. да кандидати имају одговарајуће образовање; IV 
степен школске спреме пољопривредне, ауто-механичарске или 
техничке струке или III степен електротехничке струке; 2. да 
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад у шко-
ли; 3. да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; 4. да имају држављанство Републике 
Србије; 5. да знају језик на коме се остварује образовно васпитни 
рад (српски).

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати прилажу: доказ о одговарајућем 
образовању (диплома издата на српском језику), уверење о 
држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци, извод 
из матичне књиге рођених, фотокопију радне књижице (ако је 
кандидат има), фотокопију личне карте. Доказе из тачака 1, 4 
и 5 (диплома издата на српском језику) подносе кандидати, док 
доказ из тачке 3 конкурса прибавља школа, а из тачке 2 подноси 
само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Сва при-
ложена документа морају бити оригинали или оверене фотоко-
пије. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Прија-
ве слати путем поште на горенаведену адресу.

ОШ „МОША ПИЈАДЕ“
26335 Гудурица, Трг ослобођења 2

тел. 013/881-012

Васпитач
у мешовитој групи деце у вртићу, на одређено 

време, најдуже до завршетка школске 2016/2017. 
године

УСЛОВИ: 1. Кандидат трба да испуњава следеће услове у погледу 
школске спреме: да има образовање стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије; специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године 
или на основним студијама у трајању од најмање четири године 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10 септембра 
2005. године; да има образовање стечено одговарајућим висо-
ким образовањем на студијама првог степена (основне академ-
ске, односно струковне студије); да има образовање стечено на 
студијама у трајању од три године или стечено вишим образо-
вањем; 2. да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; 3. да има држављанство 
РС; 4. да има психофизичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (прилаже се приликом склапања уговора о 
раду); 5. да зна језик на ком се обавља васпитно-образовни рад; 
6. да има образовање из психолошких, педагошких и матодичких 
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; 7. 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из 
члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања, као што је наведено у тачки 2 овог конкурса; 8. да 
поседује лиценцу, односно положен стручни испит и да испуњава 
остале услове за рад васпитача.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: 
краћу биографију; уверење о држављанству; уверење из казне-
не евиденције из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања прибавља школа по службеној 
дужности од надлежне полицијске управе за изабраног кандида-
та (прибавља школа по службеној дужности); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); диплому о 
стеченој школској спреми (оригинал или оверена фотокопија); 
доказ да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад 
(потврда са факултета); уверење о положеном стручном испи-
ту (оригинал или оверена фотокопија). Проверу психофизичких 
способности кандидата за рад са децом и ученицима извршиће 
Национална служба за запошљавање (школа пријављује канди-
дате). Лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о 
раду. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу 
или доставити лично.

Први утисак је најважнији, 
будите испред свих
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 Наука и образовање

ЗАЈЕЧАР
ОСНОВНА ШКОЛА

„МИТРОПОЛИТ МИХАИЛО“
18230 Сокобања, Митрополита Михаила 5

тел. 018/833-100

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка наставника са 

места помоћника директора, за рад у издвојеном 
одељењу у Николинцу, до краја школске 

2016/2017. године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом за засни-
вање радног односа, кандидат треба да испуњава и следеће усло-
ве: у погледу стручне спреме у складу са чл. 8 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 55/13). 
Кандидат уз пријаву треба да приложи и следећа документа: уве-
рење о држављанству, оверену копију дипломе о стручној спре-

ми, уверење да није под истрагом и није осуђиван за кривична 
дела која га чине неподобним за рад у школи.

Наставник географије
на одређено време до повратка наставника са места 

помоћника директора, на пословима наставника 
географије са 20% радног времена, наставника 

верске наставе са 60% радног времена, наставника 
географије за рад у ШООО са 9,4% радног времена 

и наставника предузетништва за рад у ШООО са 
9,4% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом за засни-
вање радног односа, кандидат треба да испуњава и следеће усло-
ве: у погледу стручне спреме у складу са чл. 8 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 55/13). 
Кандидат уз пријаву треба да приложи и следећа документа: уве-
рење о држављанству, оверену копију дипломе о стручној спре-
ми, уверење да није под истрагом и није осуђиван за кривична 
дела која га чине неподобним за рад у школи.

Највећа понуда слободних послова на једном месту
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Упркос киши и хладном времену, Сајам запошљавања у 
Вршцу, одржан у Хотелу „Србија“, посетио је велики број неза-
послених у потрази за послом. Учествовала су 23 послодавца 
из Вршца и околних општина, са понудом од 160 радних мес-
та. Тражили су се: технолози, фармацеути, електроинжење-
ри, радници хемијске струке, електричари, електроинстала-
тери, конобари, кувари, рецепционери, месари, продавци, 
касири, економисти, шивачи, агенти осигурања, комерција-
листи, туристички техничари, возачи Д категорије, радници 
обезбеђења...

Сајам је отворила градоначелница Вршца Драгана 
Митровић, пожелевши незапосленима срећу у тражењу 
посла, а оне који имају предиспозиције да се баве самостал-
ном делатношћу подсетила да у „Години предузетништва“ 
искористе програме за самозапошљавање које нуде Нацио-
нална служба за запошљавање и Фонд за развој.

Према речима директорке Филијале Вршац НСЗ Ната-
ше Вулић, на евиденцији се тренутно налази 10.791 лице, 

што је за 441 мање у односу на септембар прошле године. Вр-
шац има 5.714 незапослених, Бела Црква 3.466, а Пландиште 
1.611.

„У овој години филијали је до сада пријављено 735 по-
треба за запошљавањем од стране послодаваца. Национална 
стратегија и ове године акценат ставља на теже запошљиве 
категорије, а то су млађи од 30, старији од 50 година, инва-
лидна лица и Роми. Уз помоћ субвенција за отварање нових 
радних места укупно се запослило 59 лица, од тога 3 особе са 
инвалидитетом, а субвенцију за самозапошљавање добило је 
56 лица, од тога 1 лице ромске националности. У јавне радове 
укључили смо 145 лица, међу којима 28 особа са инвалиди-
тетом, а у стручну праксу 28 лица“, рекла је Наташа Вулић 
и истакла да акценат треба ставити на преквалификације и 
обуке, као и на отварање сопствених фирми, односно развој 
предузетништва.

Разноврсна понуда на јесењем сајму у Вршцу

Почетак исплате заосталих плата радницима у Пироту

ПОСАО И ЗА КОНОБАРЕ И ЗА ИНЖЕЊЕРЕ

ДЕВЕТ ПЛАТА ИЗ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ

Од почетка године послодавци пријавили филијали 735 потреба за запошљавањем

Свако од радника добиће у просеку око 188.000 динара, а биће им уплаћении 
доприноси за зараде

Национална служба за запошљавање - Филијала Лесковац од 30. септембра спроводи нову услугу - каравани запошљавања. 
Узимајући у обзир статистичке податке и просечан број регистрованих незапослених лица у претходном периоду, процењује се 
да се одређени број незапослених лица, нарочито у руралним, планинским и другим мање приступачним пределима земље не 
налази на евиденцији Националне службе за запошљавање и не користи услуге и програме. 

„Нова услуга предвиђена је пројектом ИПА 2012, а планирано је да њоме на територији града Лесковца буду обухваћена 522 
лица у руралним срединама, као и да се од укупног броја информисаних 313 лица пријави на евиденцију Националне службе. 
Пројекат предвиђа и формирање мобилног тима, који чине запослени у НСЗ“, рекао је директор Филијале Лесковац НСЗ Дејан 
Станковић.

Прва група бивших радника фа-
брике „АХА Мура - Први мај“ 
добила је решења о исплати 
девет заосталих плата из Фон-

да солидарности. Свако од радника 
добиће у просеку око 188.000 динара, 
а биће им уплаћени и доприноси. Про-
блем је што је у питању само 180 од 
укупно 1.300 радника. Стечај у фабри-
ци која је запошљавала 1.300 радника 
уведен је 25. јуна прошле године, по-
сле једногодишњег протеста радника 
који нису ни радили ни примали плате. 
Њима је крајем јуна истекло и право 
на новчану накнаду код Националне 
службе за запошљавање.

Председници фабричких синдика-
та АСНС и „Независност“ и бивши рад-
ници Владица Маринковић и Саша 
Потић кажу да су на овај новац дуго 
чекали.

„Добићемо овај новац, раздужити 
своја дуговања и опет остати на нули“, 

каже председник Синдиката АСНС 
Владица Маринковић.

Директор Фонда солидарности 
Јаблан Обрадовић истиче да се 
Фонд финансира из буџета Србије и 
да се њима са захтевима за испла-
ту заосталих зарада обратило 1.286 
радника пиротске фабрике.

„Поједини радници ће своја 
потраживања од Фонда оствари-
ти идуће седмице, а они код којих 
буде морао да се спроводи жалбе-
ни поступак - касније, у зависности 
од одлуке другостепеног органа. За 
њих смо издвојили укупно 60 ми-
лиона динара“, наводи Обрадовић.

Од прилива средстава из 
буџета зависи даљи ток исплате 
за преостале раднике. По најавама 
директора Фонда солидарности, до 
краја године ће бити исплаћено де-
вет заосталих зарада за још око 350 
радника.

Планирано је да овом услугом на територији града Лесковца буду обухваћене 522 
особе у руралним срединама

Зорица Милошевић

КАРАВАНИ ЗАПОШЉАВАЊА
У Лесковцу
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На евиденцији Националне службе за запошљавање у Пироту има 
36 лекара. Упркос томе, здравственим установама недостају специја-
листи различитих профила, што је својеврсни парадокс. Због забране 
запошљавања и стопирања одређених специјализација од стране Ми-
нистарства здравља, у пиротском Дому здравља кажу да имају проблем 
недостатка кадрова, нарочито у гинеколошкој и педијатријској служби. 

„Старосна структура запослених у ове две карактеристичне службе 
је неповољна и можемо очекивати да у врло кратком периоду останемо 
без пет лекара специјалиста“, наглашава директор Дома здравља Пирот 
др Радован Илић.

Докторка Негица Пејић једна је од петоро педијатара који раде у 
предшколском диспанзеру Дома здравља у Пироту. С обзиром да ће за 
две и по године заједно са још једним лекаром отићи у пензију, сматра 
да недостатак специјалиста у овој служби, у којој се лечи више од три 
хиљаде деце, може представљати проблем у наредном периоду.

Последњих година и локална самоуправа покушава да помогне 
незапосленим лекарима. Ових дана су потписани уговори о финанси-
рању дефицитарних специјализација, а градоначелник Пирота Владан 
Васић истиче да ће град издвојити и по 180 хиљада динара за сваког 
специјалисту. Како би се барем мало ублажили кадровски проблеми у 
здравству, град Пирот ће и у наредном периоду наставити да обезбеђује 
опрему и финансира волонтирање лекара, а за ове намене из буџета се 
издваја око десет милиона динара.

Прва регионална конференција о предузетништву младих у Србији, Црној Гори и БиХ

Пирот без лекара специјалиста

СТРАХ ОД СОПСТВЕНОГ БИЗНИСА

САМО ТРИ ПЕДИЈАТРА
У ДОМУ ЗДРАВЉА

Прва регионална конференција о предузетништву 
младих у Србији, Црној Гори и Босни и Херцегови-
ни биће одржана 25. октобра 2016. године, у новобе-
оградском хотелу Crowne Plaza. У рад конференције 

укључиће се 200 учесника - млади предузетници/предузет-
нице, незапослени млади са евиденције Националне службе 
за запошљавање, студенти завршних година факултета (ап-
солвенти) и представници ђачких парламената у средњим 
школама, представници друштвено одговорних домаћих и 
страних компанија, влада, образовних институција, међу-
народних организација, служби за запошљавање, експерти, 
невладин сектор и медији. Организатори скупа су удружења 
грађана: Спектар, Корак даље, Јелек.

Циљеви конференције су да охрабри младе на самозапо-
шљавање и оснивање сопствених предузећа, подстакне дија-
лог између релевантних субјеката у друштву - предузетника, 
представника владе, финансијских институција, привредних 
асоцијација, страних и домаћих компанија и невладиног 
сектора, о креирању повољног пословног амбијента за осни-
вање и развој предузећа чији су оснивачи млади. Биће речи 
и о увођењу знања из области предузетништва у образовни 
систем, већем учешћу младих у процесима економског од-
лучивања, као и умрежавању младих из Србије, Црне Горе, 
Босне и Херцеговине и њених ентитета - Републике Српске и 
Федерације БиХ.

Стопа незапослености младих (до 30 година) у Србији, 
према подацима НСЗ, износи 43,1 одсто и двоструко је већа 
у односу на незапосленост опште популације. Стопа запосле-
ности младих је ниска и износи свега 15,7 одсто. Слично по-
казују и статистички подаци земаља у региону. На Балкану 
је свака друга особа узраста од 18 до 24 године незапослена. 

Највећу стопу незапослених младих у регији има Босна и 
Херцеговина, док се Црна Гора суочава са наглим порастом 
незапослености високообразованих (45,3 одсто).

Анкете показују да након школовања 35 одсто младих 
у Србији жели да започне сопствени бизнис, што је знатно 
ниже од европског просека. У региону, најнижи просек мла-
дих који желе да се баве предузетништвом има Босна и 
Херцеговина. Судећи према овим показатељима, предузет-
ништво младих у Србији, Црној Гори, Босни и Херцеговини 
и њеним ентитетима, представља изузетно неискоришћен 
привредни потенцијал.

Партнер конференције, пословна банка, расписаће кон-
курс за најиновативнију пословну идеју младог предузетни-
ка/ најбољег младог предузетника у Србији у 2016. години. 

На Балкану је свака друга особа старости од 18 до 24 године незапослена. Највећу 
стопу незапослених младих у регији има Босна и Херцеговина, док се Црна Гора 
суочава са наглим порастом незапослености високообразованих - 45,3 одсто
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бизнис, што је знатно ниже од европског просека

Фабрика печурака „Делта Денјуб“, инвести-
тора из Индонезије, отворена је у Ковину у марту 
ове године. До сада су већ запослили 150 радни-
ка, имају 40 узгојних просторија, а план им је да 
прошире производњу. Директор фабрике Сунил 
Мамгаин каже да се тренутно производи четири 
и по тона печурака дневно, а план за будућност је 
четири пута већа производња.

„Свеже печурке продајемо продавницама по 
Србији, а смрзнуте изводимо у Русију, при чему 
желимо да изађемо и на западноевропско тр-
жиште“, додаје Мамгаин.

Индонежанска компанија је отворила произ-
водни погон у Ковину, будући да се у оближњем 
селу Плочица прави компост који им је неопходан 
за рад. У фабрици постоји погон за прераду печу-
рака са најсавременијим машинама. Индонежани 
су до сада у ковинску фабрику уложили 3,5 мили-
она евра, а у наредних неколико година планирају 
да изграде још шест производних блокова, развију 
тржиште и запосле још људи.

Фабрика „Делта Денјуб“ у Ковину од 
марта запослила 150 радника

ЗА ИНДОНЕЖАНЕ ПЕЧУРКЕ 
ПОСТАЛЕ ФОРМУЛА УСПЕХА
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Социјално предузеће „Раданска ружа“ из Лебана, које 
се бави производњом ајвара, џемова и других тради-
ционалних специјалитета од воћа и поврћа са падина 
планине Радан, после годину дана рада удвостручило 

је број стално запослених жена, а често ангажују још дваде-
сетак радница на повременим пословима. „Раданска ружа“ 
основана је реализацијом пројекта „Социјално предузет-
ништво за социјално одговорно друштво“, који су финанси-
рале Европска унија и владе Швајцарске и Републике Србије 
путем програма „Европски прогрес“. Ово предузеће је први 
пример цивилно-јавног партнерства у региону.

Грем Тиндал, менаџер „Европског прогреса“, каже да 
циљ социјалног предузећа није само профит, већ решавање 
важних социјалних питања, као што је у овом случају неза-
посленост међу рањивим групама, док шеф операција Деле-
гације ЕУ Стефен Худолин оцењује да пројекти попут овог 
на прави начин показују европске вредности.

„Укључивање рањивих група кроз сарадњу невладиног 
сектора, локалних самоуправа и међународне заједнице је 

европски стандард и због тога смо поносни када видимо да 
овај вид подршке доприноси локалним заједницама“, додаје 
Худолин.

Од оснивања НВО „Ружа“ из Лебана има добру сарадњу са 
филијалом Националне службе за запошљавање у Лесковцу, 

кроз јавне радове, односно стимулације за запошљавање 
теже запошљивих категорија, пре свега жена са инвалиди-
тетом и жена које су остале без посла као технолошки вишак. 

Директор предузећа „Раданска ружа“ Предраг Стошић 
истиче да је фирма на чијем је челу добар модел за социјал-
но предузеће, али да ће њен развој и опстанак зависити од 
закона којима ће бити регулисана ова област. Просторије у 
којима жене раде реновиране су и опремљене захваљујући 
износу од 20.000 евра, уз помоћ донаторског програма, а уз 
нову подршку од 15.000 евра у пет домаћинстава примењи-
ваће се органска производња.

„Потражња за органским производима расте, тако да 
ћемо овим пројектом обезбедити и стабилан пласман наших 
производа, попут домаћег ајвара и џема“, објашњава Слобо-
данка Павловић, председница Удружења жена „Ружа“.

Производи се углавном ајвар, али и производи од воћа, 
са географским пореклом. Раднице „Раданске руже“ све про-
изводе израђују ручно и труде се да у живот врате рецепте 
својих бака, искористе богату природу околине Лебана и при 
томе својим и другим породицама из рањивих група омогуће 
бољи живот. Како кажу, сировина долази из башти и воћњака 
брдско планинских села, са малих парцела које се обрађују 
на традиционалан начин, биљке заливају водом из планин-
ских потока, па плодови задржавају максимални квалитет и 
префињен укус. Оно што се деценијама уназад производило 
у кухињама домаћица на југу Србије, пренесено је у произ-
водни погон предузећа, односно велику заједничку кухињу. 
Зимница се производи без конзерванса и других додатака, 
термичком обрадом се пастеризује и пакује у стаклену ам-
балажу.

„Раданска ружа“ први пример цивилно-јавног партнерства у региону
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„Раданска ружа“ основана реализацијом
пројекта који су финансирале ЕУ и владе

Швајцарске и Србије

     Да ли на зимници може да се заради?
   Породица Лазић, из околине Алексинца, пре четири го-
дине одлучила је да одговори на ово питање и данас кажу 
да може. Ове године напунили су 140.000 тегли и боца ки-
селе и слатке зимнице коју продају на домаћем тржишту. 
Највећи проблем прави им то што нису сигурни да ће про-
дату робу и наплатити.
   „Постоји много фантомских фирми. Уђемо са њима у посао 
и они оставе менице које касније не можемо да наплатимо, 
па морамо да их утужујемо. Међутим, они обично немају 
средстава, па ни преко суда не можемо да наплатимо своја 
потраживања. Тако остајемо потпуно незаштићени“, каже      
Зоран Лазић, предузетник из Мозгова код Алексинца, и 
додаје да без обзира на то да ли ће и када робу наплатити, 
порез држави морају да плате.
   Миливоје Јовановић, из организације за подршку пре-
дузетницима „Елеса“, напомиње да се ПДВ плаћа приликом 
фактурисања робе, а не онда када је наплатите.
   „Ем нисте наплатили потраживање, а дали сте робу или 
пружили неку услугу, ем на то платите држави 20 одсто по-
реза, иако немате ништа од тога“, каже Јовановић.
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