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ТЕМА БРОЈА – Национална служба за запошљавање обележила 
је 95 година постојања и рада. Тим поводом додељена су признања и 

захвалнице компанијама, предузетницима и локалним самоуправама 
који су током 2016. године пружили највећи допринос у запошљавању
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95 ГОДИНА ТРАДИЦИЈЕ
Национална служба за запошљавање обележила је 95 година постојања и рада. На 
свечаности која је тим поводом одржана у Клубу посланика у Београду, додељена су 

признања и захвалнице компанијама, предузетницима и локалним самоуправама, који су 
током 2016. године пружили највећи допринос у запошљавању

Када институција постоји 95 година, има обавезу да 
поштује своју традицију и настоји да напредује и 
буде ефикаснија из године у годину. Пратећи проме-
не у областима свог деловања на тржишту рада, све 

активности прилагођаване су и усмераване ка потребама 
корисника услуга, мера и програма. 

„Можемо да кажемо да је година за нама била успеш-
на. У сарадњи са ресорним Министарством за рад, запошља-
вање, борачка и социјална питања и осталим партнерима 
на тржишту рада, успели смо да број незапослених на еви-
денцији Службе буде најмањи у протеклих 16 година и да 
стопа незапослености достигне ниво од 13,8%. Различитим 
активностима обухватили смо више од 130.000 незапосле-
них са наше евиденције и планиране мере реализовали у 
потпуности“, рекао је поводом Дана НСЗ директор Зоран 
Мартиновић.

Подаци о стопи незапослености из трећег квартала ове 
године говоре о најмањој стопи у последњој деценији, а број 
лица на евиденцији у току ове године се из месеца у месец 
константно смањивао све до зимских месеци, када је престао 
утицај сезонских послова. Посебно треба истаћи да у овом 
тренутку на евиденцији НСЗ има мање од 700.000 незапос-
лених, што није забележено још од 2000. године. 

„Ове године успели смо да повећамо и број директних 
посредовања у запошљавању, што показује да послодавци 
све више препознају Националну службу за запошљавање 

као свог партнера. Идуће године наставићемо са мерама 
које су допринеле таквом резултату. Планирани раст БДП-а 
од најмање три одсто такође ће омогућити повољнији прив-
редни амбијент и отварање већег броја нових радних места“, 
рекао је директор НСЗ.

     
Партнерство и поверење

   Признање за посебан допринос у запошљавању у категорији великих предузећа добила је компанија Olimpias Knitting Serbia 
doo из Ниша, која је током 2016. године запослила највећи број лица са евиденције Националне службе за запошљавање на 
неодређено време, користећи услугу посредовања у запошљавању без финансијске подршке НСЗ. 
   Ова фирма је основана 2011. године, захваљујући идеји компаније Aerre doo, италијанског друштва специјализованог за 
производњу плетенина високог квалитета, са више од 25 година искуства у овом сектору. Olimpias Knitting има 650 запосле-
них којима је пружена могућност професионалног усавршавања. 
   Директор Ђовани Антониоли истакао је да је циљ компаније да развије индустрију која ће обухватати низ различитих 
иновација.
   „Веома сам задовољан и срећан што сам примио награду овде, а не у Италији, јер је ово показатељ да смо успели да 
реализујемо наше идеје и остваримо успех. Сарадња између Италије и Србије, првенствено града Ниша, за мене је веома 
значајна. Могу слободно рећи да се чак и осећам као полу-Србин. У будућности желимо да напредујемо, да се развијамо. 
Желимо да ставимо акценат на обуку радника, да установимо један нов начин пословања, јер оно чиме се ми бавимо је 
компликовано и у томе је пуно искустава која се могу пренети на наше запослене”, изјавио је Антониоли.
   Признање за посебан допринос у запошљавању особа са инвалидитетом уручено је фирми Tisza Automotive из Сенте, која је 
запослила највећи број особа са инвалидитетом користећи услугу посредовања у запошљавању, без финансијске подршке 
НСЗ. Компанија чија је делатност производња електричне и електронске опреме за моторна возила основана је 2014. годи-
не. У току 2016. године запослили су 12 особа са инвалидитетом са евиденције Националне службе.
   Директор компаније Барна Акос изразио је велико задовољство и захвалност на урученој награди и нагласио да ће и 
убудуће Tisza Automotive настојати да особама са инвалидитетом пружи што више прилика. 
   „Запошљавање особа са инвалидитетом је текло по плану. Успели смо да остваримо овај циљ захваљујући доброј са-
радњи са Филијалом Кикинда НСЗ. Имали смо захтев, добили смо понуду и додатне информације и на крају запослили особе 
се инвалидитетом уз велику помоћ и подршку Националне службе за запошљавање. Наши планови зависе у великој мери 
од купаца, али оно што засигурно могу рећи, јесте да ћемо следеће године, до 1. априла, запослити још 200 људи”, рекао је 
Барна Акос. М.Ђерић, И.Поторејко



Мартиновић се поводом Дана службе захвалио свим за-
посленима на огромном труду и залагању.   

„У наредној години желимо да направимо нове помаке и 
да свим корисницима наших услуга на прави начин изађе-
мо у сусрет. У оквиру посредовања у запошљавању посебну 
пажњу наредне године усмерићемо на теже запошљиве ка-
тегорије: младе до 30 година без квалификација и у статусу 
деце палих бораца и деце без родитељског старања, затим 
на вишкове запослених, жртве трговине људима и жртве 
породичног насиља. Послодавцима на располагању остаје 
највећа база података о кандидатима за посао и низ субвен-
ција које могу користити приликом запошљавања незапос-
лених са наше евиденције. Посебни програми субвенција за-
раде, прилагођавања радног места и радне асистенције биће 
намењени особама са инвалидитетом и послодавцима који 
их ангажују“, најавио је Мартиновић.

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална пи-
тања Александар Вулин у свом обраћању истакао је да се 
НСЗ мења набоље.

„Ову 2016. започели смо са стопом незапослености од 
19%, а завршавамо је са 13,8%. Наравно да то јесте разлог за 
задовољство, али ми тежимо да постигнемо европску стопу 
незапослености, која је негде око 11 процената. Ове године је 
запослено 232.245 лица са евиденције НСЗ, а 141.000 укључе-
на је у неку од мера активне политике запошљавања. Запос-

лено је 5.320 особа са инвалидитетом, што је далеко најбољи 
резултат до сада. Посебно је важно што је близу 4.000 људи 
затражило субвенцију за самозапошљавање, што говори да 
се предузетнички дух враћа у Србију али и да су људи спрем-
ни да изађу на тржиште, јер имају довољно самопоуздања и 
поверења у државу и услове да могу да се упусте у приватно 
предузетништво”, рекао је Вулин.

Министар је нагласио да се први пут Национална служ-
ба финансира из доприноса, а не као до сада из буџета, што 
довољно говори о повећању и побољшању предузетничке ак-
тивности у земљи.  

Осим одличних резултата у запошљавању, министар 
Вулин је навео и да се сва социјална давања исплаћују на 
време, у складу са законом и без умањења. 

„У буџету за 2017. годину предвиђено је скоро три ми-
лијарде динара више за социјална давања. Дакле, сви могу 
да буду потпуно сигурни, ниједно социјално давање неће 
бити умањено“, казао је министар.

Вулин је истакао и да ће Законом о финансијској подрш-
ци породици са децом и Законом о социјалној заштити већи 
број грађана бити обухваћен социјалном заштитом. 

В. Пауновић

     ДОБИТНИЦИ ПРИЗНАЊА И ЗАХВАЛНИЦА

Признање за посебан допринос у запошљавању у катего-
рији малих и средњих предузећа:
• HUTCHINSON doo из Руме
• LEAR CORPORATION doo из Београда 

Признање за посебан допринос у запошљавању у катего-
рији великих предузећа:
• OLIMPIAS KNITTING SERBIA doo из Ниша 

Послодавац који је запослио највише особа са инвалиди-
тетом:
• TISZA AUTOMOTIVE из Сенте 

Предузетници - корисници субвенције за самозапошља-
вање за 2015. годину који су у 2016. години запослили лица 
са евиденције:
• ROYAL MOBIL doo из Шапца 
• СТОЛАРСКО-ТРГОВИНСКА РАДЊА ПОУЧКОВИЋ 1992  
из Мишара 
• MIKI FAS-2015 - ПРОИЗВОДЊА И УГРАДЊА ПРОИЗВО-
ДА ОД ГИПСА из Тутина

Локалне самоуправе које су дале највећи допринос запо-
шљавању у овој години:
• ОПШТИНА ПРОКУПЉЕ
• ГРАД СМЕДЕРЕВО
• ОПШТИНА РАШКА 

Послодавци са којима је НСЗ остварила најуспешнију сарадњу 
на локалном тржишту рада у 2016. години су:
• ELIXIR PRAHOVO doo из Прахова
• NATURA TRADE doo из Лознице 
• АД НОВИ ПАЗАР - ПУТЕВИ из Новог Пазара
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Национална служба за запошљавање (НСЗ) је у са-
радњи са Општином Земун у недељу, 11. децембра, 
организовала Сајам запошљавања у хотелу „Југосла-
вија“. Ово је била прилика за незапослена лица да 

предају своје биографије бројним послодавцима, упознају се 
са предузећима и компанијама, као и са широким спектром 
послова који су били у понуди.

Заменик директора београдске филијале Националне 
службе за запошљавање Синиша Кнежевић захвалио се 
Општини Земун, као и тиму НСЗ, на учешћу у припреми овог 
сајма. 

„Позивам све незапослене и послодавце да се обрате 
Националној служби за запошљавање, да прате јавне позиве 
и да учествују на оваквим манифестацијама. Ово је изузет-
на прилика за незапослене да пронађу посао, а послодавци 
имају шансу да дођу до кадрова за своје фирме“, изјавио је 
Кнежевић. 

Драган Матијевић, члан Општинског већа Земуна, ука-
зао је на пораст броја слободних радних места и подсетио да 
је свако ново радно место од великог значаја за развој прив-
реде општине.

„Општина је у сарадњи са НСЗ реализовала различите 
програме, попут обука за активно тражење посла и запо-
чињање приватног бизниса. Одржали смо предавање на 
тему професионалне оријентације за матуранте који се од-
лучују у ком правцу да наставе даље школовање и професио-
нални развој. Реализована су и два јавна рада у оквиру којих 
су незапослени помагали старијим суграђанима, а грађани-
ма који имају проблем са слухом помогли смо постављањем 
инфо-пулта за комуницирање на знаковном језику“, истакао 
је Матијевић.

Запослени у НСЗ су посетиоце информисали о услугама 
и програмима Националне службе за запошљавање и пру-
жили им разне савете и стручну помоћ у писању CV-а. Пону-
ду слободних радних места представила су 32 послодавца, 

којима је потребно више од 1.050 радника различитих про-
фила и степена квалификација.

„Годинама сарађујемо са Националном службом за 
запошљавање. Заједно организујемо семинаре, сајмове и 
различите програме. Увек прво контактирамо Националну 
службу, па тек ако нам они не могу наћи одговарајући кадар, 
сами се оглашавамо. Прикупљене биографије архивирамо у 
базу, а селектовање вршимо према позицијама које ће нам 
бити потребне у догледном периоду“, рекла је Светлана Га-
лић, представница предузећа „Квадра график“.

Сајам је пружио прилику за посао и тек свршеним ди-
пломцима, као и онима који су пред пензијом. Многи од њих 
никада нису радили оно за шта су квалификовани и година-
ма су незапослени. Међу лицима која су тражила посао било 
је економиста, машинских инжењера, социолога.

„По занимању сам дипломирани економиста, али ника-
да нисам радила у струци и већ 2 године сам незапослена. 
Дошла сам на овај сајам са циљем да пронађем посао за који 
сам професионално квалификована. Похађала сам обуку за 
тражење посла у организацији Националне службе и веома 
сам задовољна. За сада сам предала CV на штанду ’Еурора-
чуноводства’, за посао књиговође, и надам се најбољем“, изја-
вила је Ј.М. (30).

Национална служба за запошљавање учествује у реа-
лизацији Еразмус+ пројекта Развој и имплементација 
система за вредновање перформанси за високошкол-
ске институције у Србији - PESHES, који је почео 15. окто-
бра 2016. и трајаће три године.

Носилац пројекта је Правни факултет Универзитета 
у Београду, а поред Националне службе за запошљавање 
партнери на пројекту су и универзитети у Твенти, Ријеци, 
Торину, Валенсији, Новом Саду, Крагујевцу, Нишу, Новом Па-
зару, Универзитет Сингидунум, Национални савет за високо 
образовање, Републички завод за статистику, Конференција 
академија за примењене студије у Србији и Центар за про-
моцију науке. Пројекат је подржан од стране Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја. 

Кроз PESHES ће се дефинисати и имплементирати сет 
индикатора за мерење перформанси високошколских инсти-
туција и студијских програма и пилотирати модел за њихово 
рангирање. Крајњи циљ пројекта је интеграција тог модела 
у систем високошколског образовања, чиме би се омогућило 

квалитетније планирање образовне политике и управљање 
финансирањем високошколских институција.

Национална служба за запошљавање пружаће и тума-
чити информације о трендовима на тржишту рада, учество-
вати у дефинисању сета кључних индикатора у изабраним 
областима, припреми пројектних извештаја и реализацији 
свих осталих пратећих активности.

На отварајућој конференцији пројекта, одржаној 12. и 13. 
децембра, на Правном факултету у Београду, представљени 
су партнери на пројекту и утврђен план активности за првих 
шест месеци имплементације.

Више информација на сајту http://peshes.ius.bg.ac.rs.

ВИШЕ ОД 1.050 РАДНИХ МЕСТА

КВАЛИТЕТНИЈЕ ПЛАНИРАЊЕ ОБРАЗОВНЕ ПОЛИТИКЕ

Сајам запошљавања у Земуну

Еразмус+ пројекат PESHES

Сајам је пружио прилику за посао и тек свршеним дипломцима, као и онима који су 
пред пензијом. Многи од њих никада нису радили оно за шта су квалификовани и 

годинама су незапослени. Међу лицима која су тражила посао било је економиста, 
машинских инжењера, социолога

М.Ђерић, И.Поторејко



Бесплатна публикација о запошљавању 5 21.12.2016. |  Број 705 |   

Oпшти услови огласа/конкурса 

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

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

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

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

Како да предате оглас за слободна радна места 

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

У ОВОМ БРОЈУ

СЛОБОДНA РАДНA МЕСТА

343
Администрација и управа                 6 
Трговина и услуге                           10
Медицина                                            11
Грађевинарство и индустрија         16
Култура и информисање             17
Наука и образовање                       17
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     Администрација и управа
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР

На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени глас-
ник РС“, бр. 79/05, 81/05 - испрaвка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07, 116/08, 
104/09 и 99/14) и члана 17 Уредбе о спровођењу интерног и јавног кон-
курса за попуњавање радних места у државним органима - пречишћен 
текст („Службени гласник РС“, бр. 41/07 и 109/09), в.д. директор Управе 
за трезор оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ
ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У

МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА - УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
I Орган у коме се радна места попуњавају: Министарство финансија 
- Управа за трезор, Београд, Поп Лукина 7-9
II Радна места која се попуњавају:

ФИЛИЈАЛА ВОЖДОВАЦ

1) Референт - благајник
Експозитура Сопот, под редним бројем 240. 

Правилника
1 извршилац

Услови: средње образовање друштвеног или техничког смера или гим-
назија; најмање 2 године радног искуства у струци; положен државни 
стручни испит и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају 
у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу 
област буџетског система и платних услуга - усмено; познавање рада на 
рачунару - практичним радом на рачунару (MS Office, интернет); вештина 
комуникације - усмено.
Место рада: Београд, Сопот, Кнеза Милоша 52 Е

НИШ

2) Референт - евидентичар у контроли
Одељење за јавна плаћања и фискалну статистику, 

под редним бројем 459. Правилника
1 извршилац

Услови: средње образовање друштвеног или техничког смера или гим-
назија; најмање 2 године радног искуства у струци; положен државни 
стручни испит и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају 
у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу 
област буџетског система и платних услуга - усмено; познавање рада на 
рачунару - практичним радом на рачунару (MS Office, интернет); вештина 
комуникације - усмено.

Место рада: Ниш, Генeрала Милојка Лешјанина 19

ФИЛИЈАЛА НОВИ САД

3) Сарадник - администратор јавних плаћања
Одељење за јавна плаћања, под редним бројем 640. 

Правилника
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области 
у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, технич-
ко-технолошких или природно-математичких наука на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струков-
ним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен 
државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци и 
познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају 
у изборном поступку: познавање законских прописа из области буџет-

ског система, платних услуга и регистрације пољопривредних газдинста-
ва - усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачуна-
ру; вештина комуникација - усмено.

Место рада: Нови Сад, Модене 7

III Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство финансија - 
Управа за трезор, Поп-Лукина 7-9, 11000 Београд, са назнаком „За јавни 
конкурс”.

IV Лице које је задужено за давање обавештења: Дарко Алемпије-
вић, тел: 011/3202-317

Заједничко за сва радна места

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

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

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана пријава са 
биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; копирана или 
очитана лична карта; изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама 
прибавити податке о чињеницама о 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 фотокопија доказа о положеном 
државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или 
оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења 
и други акти из којих се види на ком радном месту, са којом стручном 
спремом и у ком периоду је стечено радно искуство).

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

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

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном поступку 
(„Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да 
у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, 
прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води служ-
бена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка 
изричито изјави да ће те податке прибавити сама.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од 
две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена 
евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће 
преузети на сајту Управе за трезор, у делу Конкурси - http://www.trezor.
gov.rs/Konkursi-cir.html.

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

Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са 
кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су при-
ложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно 
место, провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном 
поступку обавиће се почев од 30. јануара 2017. године, са почетком у 
9 часова, у Београду, у просторијама Управе за трезор - Министарство 
финансија, Поп Лукина 7-9.  

О тачном датуму и времену учесници конкурса ће бити благовремено 
обавештени телефонским путем, на контакт бројеве које наведу у својим 
пријавама. Кандидати ће о датуму, месту и времену спровођења сваке 
наредне фазе изборног поступка бити обавештени на контакт бројеве 
које наведу у својим пријавама.

Описе послова за наведено радно место можете погледати на 
сајту Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs.

НАПОМЕНЕ: За наведенa раднa местa радни однос се заснива на 
неодређено време. Кандидати који први пут заснивају радни однос у 
државном органу подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без 

Администрација и управа 
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положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да 
тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним 
правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном 
испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту. Државни служ-
беник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављан-
ству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређи-
вању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење 
да је нераспоређен.

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

Овај оглас објављује се на веб-страници Министарства финансија - Упра-
ве за трезор: www.trezor.gov.rs, на веб-страници Службе за управљање 
кадровима: www. suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, 
веб-страници и периодичном издању огласа Националне службе за запо-
шљавање.

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

БЕОГРА Д
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ 

И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
На основу чл. 54 и 55 Закона о државним службеницима („Службени 
гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 
- исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17 став 1 члана 18, члана 19 
став 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: 112-11790/2015 од 3. новембра 
2015. године, Министарство просвете, науке и технолошког развоја огла-
шава

ЈАВНИ КОНКУРС  ЗА ПОПУЊАВАЊЕ
ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У
МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ 

И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
I Орган у коме се радно место попуњава: Министарство просвете, 
науке и технолошког развоја Београд, Немањина 22-26.

II Радно место које се попуњава:

1. Радно место шефa Одсека за буџетско 
рачуноводство, у звању виши саветник

у Сектору за финансије
1 извршилац

Опис послова: руководи, планира и организује рад Одсека и коорди-
нира, надзире рад и пружа стручну помоћ државним службеницима у 
обављању послова из делокруга Одсека; организује вођење пословних 
књига у којима се књижење врши на основу валидних рачуноводствених 
докумената о насталој пословној промени и састављање периодичних 
годишњих финансијских извештаја Министарства; врши анализу финан-
сијских извештаја индиректних буџетских корисника, израђује информа-
ције и анализе о пословању и раду, пружа стручну помоћ осталим органи-
зационим јединицама у Mинистарству и службама индиректних буџетских 
корисника; учествује у поступку предлагања нових законских решења 
из надлежности Министарства у закону којим се уређује буџетски сис-
тем и Контног плана за буџетски систем; сарађује са Државном ревизор-
ском институцијом и буџетском инспекцијом у вези давања података за 
извештаје; координира рад на стручној обради предмета из делокруга 
послова рачуноводства и обавља и друге послове по налогу помоћника 
министра.

Услови: високо образовање из научне области економске науке на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године или специјалистичким студија-
ма на факулету, најмање седам година радног искуства у струци, поло-
жен државни стручни испит, положен испит за овлашћеног рачуновођу, 
познавање рада на рачунару. 

У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о буџетском 
систему, Уредбе о буџетском рачуноводству и Правилника о стандардном 
класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем - прове-
раваће се усмено; познавање рада на рачунару - провераваће се прак-
тичним радом на рачунару; вештине аналитичког резоновања и логичког 
закључивања, организационе способности и вештина руковођења - про-
вераваће се писмено, стандардизованим тестовима и вештина комуника-
ције - провераваће се усмено. 

Место рада: Београд, Немањина 22-26

III Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс: Министар-
ство просвете, науке и технолошког развоја, 11000 Београд, Немањина 
22-26, са назнаком „За јавни конкурс”. 

IV Лице које је задужено за давање обавештења о јавном кон-
курсу: Гордана Јеремић, телефон: 3610-287.

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

VI Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 8 дана и почиње 
да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огла-
са Националне службе за запошљавање.

VII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: потписа-
на пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; 
изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке 
о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган 
учинити уместо њега; оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна 
спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном држав-
ном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или ове-
рена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења, 
уговори или други акти којима се доказује на којим пословима, са којом 
стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно иску-
ство) и оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном испиту за 
овлашћеног рачуновођу.

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција 
су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених и уверење 
о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима. 

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

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од 
две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена 
евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће 
преузети на веб-страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја у делу „Стипендије, конкурси и јавни позиви”, http://www.mpn.
gov.rs/konkursi-i-javni-pozivi/konkursi-za-popunjavanje-izvrsilackih-radnih-
mesta-u-mpntr/.

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

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

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

VIII Трајање радног односа: радни однос се заснива на неодређено 
време.

IX Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са 
кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, пот-
пуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају усло-
ве за оглашено радно место, изборни поступак ће се спровести у просто-
ријама Службе за управљање кадровима, Нови Београд, Булевар Михајла 
Пупина 2, почев од 23.01.2017. године, са почетком у 9.00 часова, о чему 
ће учесници конкурса бити писмено обавештени телеграмом на контакте/ 
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адресе које наведу у својим пријавама, а ради провере познавања рада 
на рачунару и провере вештинa аналитичког резовановања и логичког 
закључивања, организационих способности и вештине руковођења. За 
кандидате који успешно заврше проверу познавања рада на рачунару и 
проверу вештина аналитичког резовановања и логичког закључивања, 
организационих способности и вештине руковођења, провера других 
стручних оспособљености, знања и вештина наведених у тексту огласа 
о јавном конкурсу биће спроведена у просторијама Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, Београд, Немањина 22-26, с тим што 
ће кандидати о датуму и времену бити обавештени на бројеве контакт 
телефона које наведу у својим пријавама. 

Напомене: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне 
пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази, у ориги-
налу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника 
биће одбачене закључком конкурсне комисије. Кандидати који први пут 
заснивају радни однос у државном органу подлежу 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. 
Овај оглас објављује се на веб-страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја - www.mpn.gov.rs, на веб-страници Службе за упра-
вљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу e-управе, на огласној таб-
ли, веб-страници и периодичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА

Служба за управљање кадровима
Београд

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

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

Орган у коме се попуњава положај: Министарство грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре, Београд

Положај који се попуњава:

Помоћник министра - руководилац Сектора 
за просторно планирање и урбанизам у 

Министарству грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре - положај у трећој групи

Опис послова: руководи Сектором; планира, усмерава и надзире рад 
унутрашњих јединица у Сектору, врши најсложеније послове из делокру-
га Сектора; израђује програм рада и извештај о раду Сектора; остварује 
сарадњу са унутрашњим јединицама у Министарству, другим министар-
ствима, другим органима државне управе, јединицама локалне самоупра-
ве и другим органима; учествује у изради развојне стратегије Републике 
Србије, обавља и друге послове по налогу министра.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области 
у оквиру образовно-научног поља природно-математичких, техничко-тех-
нолошких или друштвено-хуманистичких наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од нај-
мање 4 године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 9 
година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, позна-
вање рада на рачунару; држављанство Републике Србије; да учеснику 
конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже 
повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора 
од најмање шест месеци.

У изборном поступку проверавају се: познавање области из дело-
круга Сектора за просторно планирање и урбанизам у Министарству 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре; стручна оспособљеност 

за рад на положају и вештина комуникације - увидом у податке из пријаве 
и разговором; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачу-
нару или увидом у доказ о познавању рада на рачунару; вештина анали-
тичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности 
и вештина руковођења - посредно, путем стандардизованих тестова.

Трајање рада на положају и место рада: Рад на положају траје пет 
година, а место рада је Београд, Краља Милутина 10а.

Рок за подношење пријаве на конкурс: 8 дана. Рок почиње да тече 
наредног дана од дана када је конкурс оглашен у периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање.

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

Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: уверењe о 
држављанству; извод из матичне књиге рођених; диплома о стручној 
спреми; исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, 
решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом струч-
ном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство); уверење о поло-
женом државном стручном испиту за рад у државним органима (лице са 
положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном држав-
ном стручном испиту за рад у државним органима доставља уверење о 
положеном правосудном испиту) и доказ о познавању рада на рачунару.

Лице које нема положен државни стручни испит може да поднесе пријаву 
на конкурс, с тим што је дужно да пријави полагање тог испита у Минис-
тарству државне управе и локалне самоуправе у року од 5 дана од дана 
истека рока за подношење пријава на конкурс и да Служби за управљање 
кадровима достави доказ о положеном државном стручном испиту у року 
од 20 дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс за 
попуњавање положаја.
 
Лице које не достави писани доказ о познавању рада на рачунару подле-
же практичној провери вештине рада на рачунару.

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

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном поступку 
(„Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да 
орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињени-
цама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито 
изјави да ће податке прибавити сама.

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

Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене доказе, достави 
изјаву којом се опредељује за једну од могућности - да орган прибави 
податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат 
учинити сам. 

Пример изјаве се налази на сајту Службе за управљање кадровима.

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

Лице задужено за давање обавештења о конкурсу, у периоду од 
10 до 12 часова: Дуња Даниловић, тел. 011/313-09-69, Служба за упра-
вљање кадровима.

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

Овај оглас објављује се на интернет страници Министарствa грађеви-
нарства, саобраћаја и инфраструктуре, на интернет страници Службе за 
управљање кадровима, на порталу е-управе, на огласној табли, интернет 
страници и у периодичном издању огласа Националне службе за запо-
шљавање.

Администрација и управа 
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У Служби за управљање кадровима може се извршити увид у акт о систе-
матизацији послова у органу у ком се попуњава положај који је предмет 
овог конкурса.

Термини који су у овом огласу изражени у граматичком мушком роду под-
разумевају природни мушки и женски род лица на које се односе.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
11000 Београд, Кнеза Милоша 69

тел. 011/2061-720
Оглас објављен 23.11.2016. године у публикацији “Послови” 
поништава се у целости.

ЈАГОДИНА
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

35230 Ћуприја

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: држављанство РС; општа здравствена способност; високо обра-
зовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), 
на основним студијама у трајању од најмање 4 године и одговарајући ака-
демски, односно стручни назив утврђен у области правних, економских, 
психолошких, педагошких и андрагошких и социолошких наука, односно 
стручни назив дипломирани социјални радник; најмање 5 година радног 
искуства у струци; организаторске способности; да кандидат није осуђи-
ван и да се против њега не води кривични поступак за кривично дело које 
га чини неподобним за рад у државним органима. Кандидат за директо-
ра уз пријаву на конкурс подноси: диплому о стеченом високом образо-
вању, односно о завршеном факултету, доказ о радном искуству у струци 
и на руководећим или предузетничким пословима у периоду од најмање 
5 година, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци), уверење суда да се против њега не води истрага и 
да није подигнута оптужница (не старије од 6 месеци), уверење МУП-а РС 
- надлежне полицијске управе да није евидентиран у казненој евиденцији 
(не старије од 6 месеци), лекарско уверење о здравственој способности 
(не старије од 6 месеци), програм рада за мандатни период. Сви докази 
морају бити у оригиналу или овереној копији. Програм рада за мандатни 
период разматра УП Центра у поступку давања мишљења за именовање 
директора. Пријаве се подносе УП Центра, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

КРАГУЈЕВАЦ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

ОПШТИНЕ РАЧА
34210 Рача, Карађорђева 48

тел. 069/808-4031

Општински правобранилац Општине Рача
на период од 5 година

УСЛОВИ: Општи услови прописани су чланом 6 Закона о радним односи-
ма 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 неподоб-
ним за обављање послова у државном органу. Други услови, прописа-
ни Одлуком о Општинском правобранилаштву Општине 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 сте-
пена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним сту-
дијама 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 снагу Закона о висо-
ком образовању; положен правосудни испит; најмање 3 година радног 
искуства у правној струци после положеног правосудног испита; достој-

ност за обављање правобранилачке функције. Пријаве на оглас подносе 
се комисији, коју образује председник општине, у року од 15 дана од дана 
објављивања 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 испуњавању услова, у ори-
гиналу 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, уверење да није покренут кривични посту-
пак и није покренута истрага за кривично дело, диплому о завршеном 
правном факултету, уверење о положеном правосудном испиту, потврду 
о радном искуству у правној струци после положеног правосудног испита. 
За сва обавештења о огласу контактирати председника комисије Борка 
Петровића, на број телефона: 069/8084-031 или непосредно у пословним 
просторијама Општине Рача. 

ПОЖ АРЕВАЦ
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА

ГРАДСКА УПРАВА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

12000 Пожаревац, Дринска 2
Оглас објављен 14.12.2016. године у публикацији „Послови”, 
поништава се у целости.

СМЕДЕРЕВО
ЦЕНТАР ЗА ПОРОДИЧНИ
СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ

11318 Милошевац, Кнез Михајлова 1

Директор
на период о четири године

УСЛОВИ: да је кандидат стекао високо образовање на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године и одговарајући академски, односно 
стручни назив утврђен у области правних, психолошких, педагошких ии 
андрагошких наука, специјалне едукације и рехабилитације, социолош-
ких, политичких, економских или медицинских наука; да има најмање пет 
година радног искуства у струци; да је држављанин Републике Србије. 
Уз пријаву на конкурс приложити: CV, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, уверење да кандидат није под истрагом и да 
се против њега не води кривичан поступак, уверење да кандидат није 
осуђиван, диплому о завршеном факултету, потврду о радном искуству у 
струци, лекарско уверење, програм рада за мандатни период. Кандидати 
су дужни да доставе документацију у оригиналу или оверене фотокопије, 
не старије од шест месеци. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
22400 Рума, Железничка 28

тел. 022/474-281

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: На основу члана 124 Закона о социјалној заштити (“Службени 
гласник РС”, бр. 24/11) и Одлуке Управног одбора бр. 551-532-3 /2016 од 
14.12.2016. године, за директора може бити именовано лице које поред 
општих услова за заснивање радног односа испуњава и посебне усло-
ве: има високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године и одговарајући академски, односно стручни назив утврђен 
у области правних, економских, психолошких, педагошких и андрагош-
ких и социолошких наука, односно стручни назив дипломирани социјални 
радник, 5 година радног искуства у струци. Кандидат за директора уз 
прописану конкурсну документацију подноси програм рада за мандатни 
период. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Администрација и управа 
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      Трговина и услуге

БК „АЛЕКСАНДАР КОНСАЛТИНГ“ ДОО
24000 Суботица, Јована Микића 18

e-mail: olga.m.bajic@autokucaalfa.com

Дипломирани правник
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани правник, без обзира на 
радно искуство; рад на рачунару (Word, Excel, Интернет), возачка дозвола 
Б категорије; да лице није осуђивано и да се против њега не води истра-
га. Слање биографија на горенаведену имејл адресу или поштом. Оглас 
остаје отворен до 31.12.2016. године.

G4S SECURE SOLUTIONS DOO
Бeoгрaд - Стaри грaд, Кумoдрaшкa 240

Службeник oбeзбeђeњa
на одређено време

50 извршилаца
УСЛОВИ: III, IV, V стeпeн стручне спреме, радно искуство није битно. Кон-
курс је отворен до 09.01.2017. године. Потребно је да се кандидати јаве 
на број телефона: 011/2097-904, контакт особа Милан Трајковић.

„ИНТЕГРА“ - ЗАНАТСКА РАДЊА ЗА 
САКУПЉАЊЕ СЕКУНДАРНИХ СИРОВИНА

16000 Лесковац
тел. 064/292-5006

Физички радник
за сакупљање секундарних сировина, рад са 

брусилицом, демонтажу
2 извршиоца

УСЛОВИ: НК радник, предвиђен је пробни рад - 1 месец. Кандидати треба 
да се јаве на контакт телефон: 064/292-5006, Милану Костићу.

АЛЕКСАНДАР ВУЧКОВИЋ
ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ

24000 Суботица, Петра Драпшина 1
e-mail: finansije.vuckovic@gmail.com 

Административни радник
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: VII - VI степен стручне спреме економске струке, напредно 
знање рада на рачунару, возачка дозвола Б категорије, пожељно знање 
мађарског језика на средњем нивоу. Радно искуство пожељно али није 
услов. Слање биографија на горенаведену имејл адресу. Оглас остаје 
отворен до 23.12.2016. године.

Помоћник извршитеља
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани правник, пожељно 
радно искуство, али није услов; основно знање рада на рачунару; возач-
ка дозвола Б категорије; пожељно знање мађарског језика на средњем 
нивоу; положен правосудни испит (пожељно). Слање биографија на 
горенаведену имејл адресу. Оглас остаје отворен до 23.12.2016. године.

BERMILTON PROPERTY MANAGEMENT
Београд, Омладинских бригада 86

Радници на одржавању хигијене
привремено-повремени послови

15 извршилаца
УСЛОВИ: без обзира на занимање и стручну спрему; радно искуство 6 
месеци. Кандидати треба да се јаве на број телефона: 011/2274-349, 
контакт особе Даница Дробњак и Данијелa Симончић. Рок за пријаву: 
31.12.2016. године.

„САВА“ ЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ
АДО БЕОГРАД

11000 Београд - Савски венац
Булевар војводе Мишића 51

тел. 063/643-688
e-mail: ana.stevanovic@sava-zivot.rs

Саветник за продају животних осигурања
на одређено време 1 месец

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, без обзира на занимање; рад на рачу-
нару. Кандидати своје пријаве могу слати на горенаведену имејл адресу, 
најкасније до 11.01.2017. године.

„САВА“ ЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ
АДО БЕОГРАД

11000 Београд - Савски венац
Булевар војводе Мишића 51

тел. 063/643-688
e-mail: ana.stevanovic@sava-zivot.rs

Саветник за продају животних осигурања
на одређено време 1 месец, за рад у Тополи

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, без обзира на занимање; рад на рачу-
нару. Кандидати своје пријаве могу слати на горенаведену имејл адресу, 
најкасније до 31.12.2016. године.

„СИГУРАН ЖИВОТ“ ДОО БЕОГРАД - 
ПАЛИЛУЛА

11000 Београд - Палилула, Панчевачки пут 148
тел. 060/3069-152

e-mail: siguranzivot@hotmail.com

Кувар
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: III, IV степен, кувар једноставних јела, кувар; радно искуство 
месец дана. Рад у сменама, обезбеђена исхрана. Предност имају кан-
дидати са радним искуством, плаћен пробни рад. Трајање конкурса: до 
12.01.2017. Слање пријава мејлом, јављање кандидата на контакт теле-
фон: 060/3069-152 (особа за контакт Жељко Кузмановић).

„БЕЛА ПЕЧУРКА“ ДОО
18202 Горња Топоница

Радник у печуркари
3 извршиоца

УСЛОВИ: степен и врста стручне спреме у било ком занимању. Телефон 
за контакт: 063/414-606.

„СТИГМА МАСТЕР МАРКЕТ“ ДОО
18000 Ниш, Булевар цара Константина бб

e-mail: stigmamarketnis@gmail.com

Радник на деликатесу
Касир

Помоћни радник за рад на утовару и истовару 
робе

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у било ком занимању, са радним 
искуством на истим пословима од 12 месеци. Кандидати треба да се јаве 
искључиво на горенаведени мејл.

Трговина и услуге
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AGENCIJA “CODE”
21000 Нови Сад, Омладинског покрета 12Ц

тел. 063/8122-265
e-mail: nadakoprivica@gmail.com

Финансијски књиговођа
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: VII/1 степен - дипломирани економиста, VI/2 степен - економис-
та, IV степен - економски техничар; пробни рад 1 месец; основна инфор-
матичка обука; пожељно радно искуство на пословима рачуноводства. 
Кандидати треба да се јаве на горенаведени број телефона или имејл. Рок 
за пријаву: до 14.01.2017. године.

„N&NS“ FRIZERSKI STUDIO
21000 Нови Сад, Толстојева 10

тел. 064/2195-676
e-mail: nevena2706@gmail.com

Фризер
на одређено време 2 месеца

УСЛОВИ: IV, III степен - фризер за жене, II или I степен стручне спре-
ме. Кандидати треба да се јаве на горенаведени број телефона. Рок за 
пријаву до: 15.01.2017. године.

ДОО “БС СВАРГА”
21000 Нови Сад, Јосифа Маринковића 18

тел. 063/510-914

Столар
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: IV, III степен - столар за монтажу, оправке и одржавање, II или 
I степен стручне спреме; пробни рад 1 месец. Кандидати треба да се јаве 
на горенаведени број телефона. Рок за пријаву: до 31.12.2016. године.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УГОСТИТЕЉСТВО,
ТУРИЗАМ И ТРГОВИНУ

„БРАНКОВИНА“
11000 Београд, Узун Миркова 7

тел. 063/480-000

Кувар
на одређено време 

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, 3 године радног искуства на 
наведеним пословима. 

Помоћни радник у кухињи
на одређено време 

УСЛОВИ: III или II степен стручне спреме, 12 месеци радног искуства на 
наведеним пословима.

ОСТАЛО: Кандидати треба да се јаве на број телефона: 063/480-000. Рок 
за пријављивање је 30 дана од дана објављивања огласа.

       Mедицина

ДОМ ЗДРАВЉА
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

11420 Смедеревска Паланка, Кнеза Милоша 4
тел. 026/310-864

Директор
на период од четири године (највише два пута 

узастопно)
УСЛОВИ: завршен медицински или стоматолошки факултет и најмање 
пет година радног стажа у области здравствене заштите или завршен 
правни, економски или дефектолошки факултет, уз завршену едукацију 
из области здравственог менанџмента и најмање пет година радног ста-
жа у области здравствене заштите. Рок за подношење пријава је 15 дана 
од дана објављивања конкураса у публикацији „Послови“. Кандидати уз 
пријаву подносе следеће доказе о испуњености услова: оверену фото-
копију дипломе о завршеном факултету, оверену фотокопију уверења о 
завршеној едукацији из области менанџмента у здравству (уколико кан-
дидат има завршен правни, економски или дефектолошки факултет), 
потврду о радном стажу у области здравствене заштите, извод из каз-
нене евиденције да нису осуђивани, уверење да се против њих не води 
кривични поступак. Пријаве на конкурс са потребном документацијом о 
испуњености услова доставити на горенведену адресу, са назнаком „Кон-
курс за директора“. Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 
дана од истека рока за подношење пријава. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће бити узете у разматрање. На основу предлога Управног 
одбора ДЗ Смедеревска Паланка, оснивач у року од 15 дана од дана дос-
тављања предлога именује директора ДЗ.

ЗУ АПОТЕКА
„ФАРМА КОШ“

26220 Ковин, ЈНА 31
тел. 013/744-199, 064/432-3493

Дипломирани фармацеут
на одређено време

УСЛОВИ: завршен VII степен стручне спреме, фармацеутски факултет и 
положен стручни испит. Доставити: CV, диплому, уверење о положеном 
стручном испиту, фотокопију личне карте, на адресу послодавца или пре-
дати лично. За више информација позвати на горенаведене бројеве теле-
фона. Оглас је отворен од дана објављивања у публикацији „Послови“ и 
важи до попуне.

ДОМ ЗДРАВЉА БЛАЦЕ
18420 Блаце, Браће Вуксановић 55

тел. 027/371-464

Медицинска сестра - техничар
у Одељењу кућне неге и лечења, на одређено време 

због повећаног обима посла, најдуже до 6 месеци
Опис послова: обавља послове медицинске сестре - техничара предвиђе-
не Законом о здравственом осигурању и осталим подзаконским актима 
РФЗО, као и остале послове утврђене нормативима медицинског рада 
РФЗО.

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, кандидат мора да 
испуњава следеће посебне услове: завршена средња медицинска шко-
ла са положеним стручним испитом, односно IV степен стручне спреме 
медицинске струке и положен возачки испит и важећа дозвола за упра-
вљање моторним возилом Б категорије. Уз пријаву са кратком биогра-
фијом кандидат треба да поднесе доказе о испуњавању услова огласа, 
и то: оверену фотокопију дипломе о врсти и степену стручне спреме, 
оверену фотокопију уверења (потврде) о положеном стручном испи-
ту, решење о упису у именик Коморе медицинских сестара и техничара 
Србије, неоверену фотокопију личне карте и оверену фотокопију возачке 
дозволе за управљање моторним возилом Б категорије. Приликом засни-
вања радног односа изабрани кандидат је дужан да достави лекарско 
уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се 
заснива радни однос и решење о упису у именик Коморе медицинских 
сестара и техничара Србије или лиценцу. Рок за пријаву је 8 дана од дана 

Трговина и услуге / Mедицина
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објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве доставити лично, радним 
даном од 7 до 14 сати, у Одсеку за опште, правне и кадровске послове 
ДЗ Блаце или путем поште на наведену адресу, са назнаком: „Пријава на 
оглас за пријем у радни однос за радно место медицинске сестре - тех-
ничара у Одељењу кућне неге и лечења”. Докази приложени уз пријаву 
биће враћени кандидатима који нису примљени у радни однос само на 
њихов захтев.

Лабораторијски техничар
у Одељењу лабораторијске дијагностике, на 
одређено време због повећаног обима посла, 

најдуже 6 месеци
Опис послова: обавља послове лабораторијског техничара предвиђе-
не Законом о здравственом осигурању и осталим подзаконским актима 
РФЗО, као и остале послове утврђене нормативима медицинског рада 
РФЗО. 

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, кандидат мора да 
испуњава следеће посебне услове: средња медицинска школа лаборато-
ријског смера са положеним стручним испитом, односно IV степен струч-
не спреме медицинске струке. Уз пријаву са кратком биографијом канди-
дат треба да поднесе доказе о испуњавању услова огласа, и то: оверену 
фотокопију дипломе о врсти и степену стручне спреме, оверену фотоко-
пију уверења (потврде) о положеном стручном испиту, решење о упису 
у именик Коморе медицинских сестара и техничара Србије и неоверену 
фотокопију личне карте. Приликом заснивања радног односа изабрани 
кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој 
способности за послове за које се заснива радни однос и решење о упису 
у именик Коморе медицинских сестара и техничара Србије или лиценцу. 
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Пријаве доставити лично, радним даном од 7 до 14 сати, у Одсеку за 
опште, правне и кадровске послове ДЗ Блаце или путем поште на наведе-
ну адресу, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за рад-
но место лабораторијског техничара у Одељењу кућне лабораторијске 
дијагностике“. Докази приложени уз пријаву биће враћени кандидатима 
који нису примљени у радни однос само на њихов захтев.

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
11090 Београд, Краљице Јелене 22

Медицинска сестра - техничар, педијатријски 
смер

на одређено време до повратка запосленог са дужег 
боловања

УСЛОВИ: средња медицинска школа педијатријског смера, положен 
стручни испит, дозвола за рад - лиценца или решење о упису у комо-
ру, познавање рада на рачунару, пожељно радно искуство на наведеним 
пословима. Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: фотокопију 
дипломе о средњој медицинског школи - педијатријског смера, фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију дозволе за рад 
- лиценце или решење о упису у комору, уверење да нису осуђивани 
(издаје МУП, не старије од 6 месеци), уверење да се против кандидата не 
води истрага и кривични поступак (издаје суд, не старије од 6 месеци), 
кратку биографију са адресом и контакт телефоном. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. 
Непотпуне и неблаворемене пријаве се неће разматрати. Кандидати 
који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пру-
жања додатних информација које могу бити важне за доношење одлуке 
о пријему. Кандидат који буде изабран пре закључивања уговора дужан 
је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним 
пословима. Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли поред 
писарнице, у приземљу ДЗ Раковица. Пријаве слати поштом на горена-
ведену адресу, са назнаком „За оглас” или лично доставити у писарницу 
ДЗ Раковица.

ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ
БОЛЕСТИ „ДЕДИЊЕ”

Београд, Хероја Милана Тепића 1

Медицинска сестра - инструментарка
у операционој сали, пуно радно време у турнусима

2 извршиоца
Опис послова: проверава рад апарата у операционој сали пре операције; 
проверава стерилност материјала пре операције; припрема материјал за 
операцију; инструментира или је помоћна инструментарка у току опе-

рације; води документацију о потрошњи материјала (шавни, протерски 
материјал) и исти надокнађује; по завршеној операцији пере, пакује и 
стерилише инструменте; стерилне инструмента одлаже и води рачуна 
о року стерилизације; задужена је за мере асептичног и антисептичног 
рада у току операције; шаље и води уредну документацију о узетим бак-
териолошком и хистопатолошким налазима у току операције; контроли-
ше рад помоћног особља; врши едукацију млађих сестара; ради и друге 
послове по налогу непосредног руководиоца.

УСЛОВИ: медицинска школа - општи смер; лиценца за самосталан рад; 1 
година радног искуства на пословима инструментирања у кардиоваску-
ларној хирургији. Кандидати уз пријаву подносе CV и следећу документа-
цију (у неовереним копијама): диплому о завршеној медицинској школи, 
лиценцу за самосталан рад и потврду о радном искуству на наведеним 
пословима, у року од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови”. Пријаве доставити у затвореној коверти, са назнаком радног 
места за које се конкурише, на горенаведену адресу. Пријаве се подносе 
до 12 часова последњег дана рока, без обзира на начин достављања.

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

Медицинска сестра - техничар
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, медицинска сестра - тех-
ничар. Кандидати се могу пријавити путем телефона: 063/273-293, особа 
за контакт Славко Данев. Рок трајања конкурса: 15 дана.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ЛЕЧЕЊЕ И
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

„МЕРКУР“ - ВРЊАЧКА БАЊА
36210 Врњачка Бања

Булевар српских ратника 18

Шеф Одсека за маркетинг и ИТ
Опис послова: организује и координира рад службе старајући се о бла-
говременом и стручном извршавању радних задатака запослених - руко-
води и управља радом службе, обезбеђује да се све активности у служ-
би одвијају по плану и утврђеним приоритетима, пружа стручну помоћ 
запосленима у служби у вези са извршавањем радних задатака, орга-
низује стручне и консултативне састанке ради решавања процедуралних 
и других питања у вези са радом службе, сарађује са директором, дирек-
тором немедицинских служби и шефовима одсека других организационих 
јединица у поступку израде годишњег и кварталних извештаја, израђује 
извештаје, израђује и предлаже годишњи план активности службе и 
дефинише стратегије развоја, извршава и друге послове по налогу дирек-
тора немедицинских служби и директора установе, за свој рад одговоран 
је директору немедицинских служби и директору установе.

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених 
Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14), 
кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: завршен 
факултет из области техничко-технолошких наука или друштвено-хума-
нистичких наука, VII степен стручне спреме; радно искуство на руково-
дећим положајима из области маркетинга у трајању од 5 година; знање 
минимум једног светског језика на конверзацијском нивоу; познавање 
рада на рачунару; аналитичке способности и преношење стратегија у 
праксу; оријентација ка тимском раду и одличне комуникационе вешти-
не; одличне презентационе и преговарачке вештине.

ОСТАЛО: Кандидати прилажу следећа документа: пријаву - молбу; ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију 
или оригинал извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат про-
менио презиме); доказе о радном искуству на руководећим положајима 
из области маркетинга у трајању од 5 година (копије уговора о раду или 
потврда/е послодавца у оригиналу (потписана и оверена)); фотокопију 
радне књижице; предлог програма развоја маркетиншких активности 
Специјалне болнице за лечење и рехабилитацију „Меркур“ - Врњачка 
Бања максималне дужине до пет страна; потпуну личну и радну биогра-
фију са адресом, контакт телефоном, имејл адресом. Решењем директора 
биће формирана комисија која ће рангирати пријављене кандидате на 
основу увида у приспелу документацију и на основу обављеног разгово-
ра - интервјуа. Неблаговремене, непотпуне и неисправне пријаве неће 
се разматрати, нити ће се рангирати пријаве кандидата који не буду 
присуствовали разговору са комисијом. Коначну одлуку о избору канди-
дата који ће бити примљени у радни однос доноси директор на основу 
извештаја комисије, и то у року од 30 дана од дана објављивања конкурса 
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у публикацији “Послови”. Пријаве се подносе лично или путем препору-
чене поште, на адресу: Специјална болница за лечење и рехабилитацију 
„Меркур“ - Врњачка Бања, Зграда Термоминералног купатила (канцела-
рија бр. 2), Булевар српских ратника 18, 36210 Врњачка Бања. Пријаве 
се достављају обавезно у затвореној коверти, са назнаком: „Пријава на 
оглас за пријем у радни однос за радно место шефа Одсека за маркетинг 
и ИТ”. На полеђини коверте обавезно навести: име, презиме, адресу и 
личне контакте (телефон, имејл адресу). Рок за подношење пријава је 
29.12.2016. године, до 10 часова. Разговори са свим кандидатима који 
благовремено поднесу пријаве одржаће се 29.12.2016. године, у Згра-
ди Термоминералног купатила у Врњачкој Бањи - канцеларија бр. 24 
(том приликом кандидати ће комисији дати на увид важећу личну кар-
ту или други важећи документ којим доказују идентитет), са почетком 
у 10.30 часова. О спроведеном разговору са кандидатима биће сачињен 
записник. Приложена документација уз пријаву не враћа се кандидати-
ма. Одабрани кандидат је дужан да пре заснивања радног односа дос-
тави лекарско уверење о здравственој способности. Уколико кандидат у 
остављеном року не достави или не може да достави уверење о здрав-
ственој способности, исти ће бити одбијен, а директор установе ће под 
истим условима одабрати следећег рангираног кандидата који је наведен 
у извештају комисије. Овај оглас се објављује и на веб-страници Минис-
тарства здравља Републике Србије. За све додатне информације контакт 
особа је Божидар Вучковић, начелник Службе за правне и економско-фи-
нансијске послове, а телефони за контакт: 036/5155-150 (локали 40-15 
или 40-24) или 036/5155-132. 

ДОМ ЗДРАВЉА ГРАЧАНИЦА
Грачаница

тел. 038/64-624, факс: 038/64-624
e-mail: dzgracanica@gmail.com

Дипломирани фармацеут
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен фармацеутски факултет, 
положен стручни испит. Кандидати подносе: молбу за пријем и кратку 
биографију, оверену фотокопију дипломе о завршеном фармацеутском 
факултету, оверену фотокопију уверења  о положеном стручном испиту, 
фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте, уверење 
да нису под истрагом и да није подигнута оптужница. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. 
Пријаве слати поштом на адресу: Дом здравља Грачаница - Грачаница, 
са назнаком „За оглас” или предати лично у просторијама Дома здравља. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА

11000 Београд, Тиршова 10
тел. 011/2060-676

Оглас објављен 09.11.2016. године у публикацији “Послови” 
поништава се у целости.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10

тел. 011/2060-676

Медицинска сестра - техничар
5 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; медицинска школа - педијатријског 
или општег смера; предвиђен пробни рад 6 месеци; положен стручни 
испит; најмање шест месеци радног искуства на пословима медицинске 
сестре - техничара након положеног стручног испита. Кандидати су дуж-
ни да доставе: кратку биографију, фотокопију личне карте, фотокопију 
дипломе о завршеној школи, фотокопију дипломе о положеном стручном 
испиту, фотокопију радне књижице или другог доказа о радном искуству 
кандидата (уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца 
и сл.). Пријаве слати у затвореној коверти, на наведену адресу, са наз-
наком „Пријава на конкурс за пријем медицинске сестре - техничара на 
неодређено време - 5 извршилаца”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање.

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до повратка радника са боловања

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа - педијатријског 
или општег смера; положен стручни испит; најмање шест месеци радног 
искуства. Кандидати су дужни да доставе: кратку биографију, фотоко-
пију личне карте, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију 
дипломе о положеном стручном испиту, фотокопију радне књижице или 
другог доказа о радном искуству кандидата (уговори о раду, волонтерски 
уговори, потврда послодавца и сл.). Кандидати који испуњавају услове из 
огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података 
који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство у раду, 
додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања и 
сл.). Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе 
лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове на 
које се примају. Пријаве слати у затвореној коверти, на наведену адресу, 
са назнаком “Пријава на конкурсс за пријем медицинске сестре - техни-
чара на одређено време по основу замене до повратка радника са боло-
вања - 1 извршилац”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узи-
мати у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА БОЈНИК
16205 Бојник, Стојана Љубића бб

тел. 016/820-254

Лекар опште медицине
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: лекар опште медицине, VII степен стручне спреме медицинске 
струке.

Медицински техничар
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: медицински техничар - физиотерапеутски смер, IV степен стру-
чне спреме. Потребно познавање рада на рачунару. 

ОСТАЛО: Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији “Послови”. Потребна документација: пријава на оглас, кратка 
биографија, оверена фотокопија дипломе, оверена фотокопија доказа о 
положеном стручном испиту, важеће лекарско уверење. Пријаве са пра-
тећом документацијом могу се донети лично или послати на адресу ДЗ. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

Mедицина

Посао се не чека, посао се тражи
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ЗУ АПОТЕКА „ФЕНИКС“
Нови Сад, Булевар ослобођења 30а

e-mail: eurolink@eunet.rs
тел. 063/542-727

Дипломирани фармацеут
на одређено време

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, радно искуство није битно

Фармацеутски техничар
на одређено време

2 извршиоца
УСЛОВИ: фармацеутски техничар, радно искуство није битно.

ОСТАЛО: Конкурс је отворен до попуне радног места. Кандидати могу 
своје радне биографије да доставе на горенаведени имејл или да путем 
телефона контактирају послодавца (лице за контакт Јасминка Шврака).

ОБ “СВЕТИ ЛУКА”
11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51

тел. 026/240-725

Радиолошки техничар
за рад у ОЈ за ултразвучну и радиолошку 

дијагностику, на одређено време до повратка 
запослене са боловања и одсуства са рада ради неге 

детета
УСЛОВИ: виша стручна спрема, положен стручни испит. Као доказе о 
испуњености услова кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс 
са кратком биографијом, бројем телефона и адресом, оверену фотокопију 
дипломе о завршеном VI степену стручне спреме, оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, лиценцу или решење о упису у 
комору. Уколико кандидат поседује радно искуство потребно је достави-
ти радне карактеристике од претходног послодавца. Рок за подношење 
пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији “Посло-
ви”. Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама, писарници 
ОБ “Свети Лука” или путем поште на горенаведену адресу, уз напомену 
“Пријава на оглас”, са навођењем радног места за које се конкурише. Уко-
лико кандидат има имејл адресу, потребно је исту назначити ради оба-
вештавања о резултату конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити разматране.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ

,,Др БУДИСЛАВ БАБИЋ”
26340 Бела Црква, Светозара Милетића 55

тел. 013/851-241

Медицинска сестра - техничар
на одређено време, замена до две године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме. Уз пријаву са кратком биографијом, 
адресом и контакт телефоном, приложити: оверену фотокопију дипломе, 
оверену фотокопију лиценце за рад, уверење да кандидат није кажњаван 
(из СУП-а), уверење да се против кандидата не води кривични поступак 
(из суда), доказ да је држављанин Републике Србије, лекарско уверење о 
општој здравственој способности. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве слати на горенаве-
дену адресу, са назнаком „Јавни оглас“ и навести радно место за које се 
конкурише. Контакт особа: Гизика Недељковић, тел. 013/851-241.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ “ОЗРЕН”

18230 Сокобања, Насеље Озрен бб
тел. 018/830-927

Дезинфектор
на одређено време до три месеца, због повећаног 

обима посла
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, НК радник. Као доказе о испуњености 
услова кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком 
биографијом, бројем телефона и адресом и оверену фотокопију сведо-
чанства о завршеној основној школи. Пријаве кандидата које не садрже 
тражену документацију сматраће се непотпуним и неће бити разматране. 
Пријаве које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговреме-
ним и неће бити разматране. Пријаве на оглас достављати у затвореним 
ковертама, путем поште, на горенаведену адресу, уз напомену “Пријава 
на оглас за дезинфектора“ или лично у просторијама болнице.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ И
РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ

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

Медицинска сестра - техничар
на одређено време по основу замене привремено 

одсутног радника 
УСЛОВИ: виша или средња медицинска школа, општи или педијатријски 
смер, положен стручни испит, лиценца за рад. Кандидати су обавезни 
да доставе писану пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву 
се подносе оверене фотокопије: дипломе о завршеној школи, извода из 
матичне књиге рођених, уверења о држављанству, потврда да се против 
лица не води судски поступак и уверење о положеном стручном испи-
ту. Пријаве са потребном документацијом достављају се на адресу: Спе-
цијална болница за церебралну парализу и развојну неурологију, Правна 
служба, Београд, Сокобањска 17а. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији “Послови”.

ДОМ ЗДРАВЉА ЖАГУБИЦА
12320 Жагубица, Николе Пашића 22

тел. 012/643-140
e-mail: dzzagubica@gmail.com

Доктор стоматологије
на одређено време од 6 месеци, ради замене 

запосленог који је раскинуо уговор о раду
Опис послова: као изабрани лекар обавља послове превенције, дијагно-
стике и лечења у оквиру своје стручне спреме.

УСЛОВИ: завршен стоматолошки факултет, VII/1 степен стручне спреме, 
положен стручни испит за звање доктора стоматологије, радно искуство 
на пословима доктора стоматологије. Приликом избора предност ће имати 
кандидати који имају радно искуство у здравственој установи. Као доказе 
о испуњености услова, кандидат уз молбу за пријем у радни однос треба 
да достави: пријаву на оглас са кратком биографијом, оверену фотоко-
пију дипломе о завршеном стоматолошком факултету, оверену фотоко-
пију потврде о положеном стручном испиту за звање доктора стомато-
логије, оверену фотокопију уверења о држављанству, доказ о радном 
искуству (оверена фотокопија радне књижице, потврда о радном стажу). 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа у публика-
цији „Послови”. Пријаве се подносе на горенаведену адресу, са назнаком 
„Пријава на оглас за радно место доктора стоматологије“. Неблаговреме-
не, непотпуне и пријаве са неодговарајућом документацијом неће бити 
разматране. Кандидати који се јаве на конкурс могу бити позвани на раз-
говор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о 
пријему, о чему одлучује директор ДЗ Жагубица. Кандидати који не буду 
изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Mедицина

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом www.nsz.gov.rs
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ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Медицинска сестра - техничар
за потребе Службе пнеумофтизиологије, на 
одређено време до повратка запослене са 

неплаћеног одсуства

Медицинска сестра - техничар
за потребе Службе за анестезију са 

реаниматологијом, на одређено време до повратка 
запослене са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа општег 
смера; положен стручни испит. Приликом пријављивања на оглас 
потребно је доставити следећа документа: пријаву на оглас са кратком 
биографијом, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању одго-
варајућег профила, оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту. Пријаве са документацијом доставити на адресу: Општа болни-
ца Ваљево, Одељење за правне, кадровске и административне послове, 
14000 Ваљево, Синђелићева 62, са назнаком „Пријава на оглас за пријем 
у радни однос за послове ________ (навести тачан профил за који канди-
дат подноси пријаву)“.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

Доктор медицине
на одређено време ради замене привремено одсутне 

запослене, до њеног повратка на рад, за рад у 
Амбуланти Јасика Службе опште медицине

Доктор медицине
на одређено време од 3 месеца због повећаног обима 

посла, за рад у Служби кућног лечења и неге

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандида-
ти треба да испуњавају и посебне услове: завршен медицински факул-
тет - VII/1 степен стручне спреме, положен стручни испит и поседовање 
лиценце за рад или решења о упису у комору. Кандидати достављају: 
пријаву у којој наводе за које радно место се пријављују, кратку биогра-
фију са адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању, оверену фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту, оверену фотокопију лиценце за рад или решења о упису у 
комору, изјаву да су здравствено способни за послове за које подносе 
пријаву и да се против њих не води кривични поступак, фотокопију изво-
да из матичне књиге рођених.

Спремачица
на одређено време до 3 месеца због повећаног 

обима посла, за рад у Одсеку за одржавање хигијене 
објеката и простора

2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати 
треба да испуњавају и посебне услове: I степен стручне спреме, основна 
школа. Кандидати достављају: пријаву у којој наводе за које радно место 
се пријављују, кратку биографију са адресом и контакт телефоном, ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом образовању, изјаву да су здравст-
вено способни за послове за које подносе пријаву и да се против њих не 
води кривични поступак, фотокопију извода из матичне књиге рођених.

ОСТАЛО: Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на раз-
говор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку 
о пријему. Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су 
да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за 
послове за које се заснива радни однос и уверење да се против њих не 
води кривични поступак (уверење издаје суд). Уколико изабрани канди-
дат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће 
закључити уговор о раду. Пријавe на оглас могу се поднети у року од 8 
дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са документацијом 
доставити на горенаведену адресу.

„MASS COMERC“ DOO
21131 Петроварадин, Чајковског 11/б

тел. 064/4208-555

Нега старих лица
3 извршиоца

УСЛОВИ: III степен, болничар - неговатељ; II степен, геронтодомаћин 
или кућна неговатељица; пробни рад 3 месеца.

Нега старих лица
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен, медицински техничар или медицинска сестра; пробни 
рад 3 месеца.

ОСТАЛО: Кандидати треба да се јаве на горенаведени број телефона. Рок 
за пријаву је до 09.02.2017. године.

ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Медицинска сестра - техничар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа, положен 
стручни испит.

Струковни медицински радиолог
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме (виша стручна спрема), висока здрав-
ствена школа, положен стручни испит.

Опис послова: предвиђен систематизацијом послова установе, за послове 
са завршеном средњом медицинском школом одговарајућег смера и висо-
ком здравственом школом одговарајућег смера.

ОСТАЛО:Уз пријаву поднети краћу биографију, оверену копију дипломе о 
завршеној одговарајућој школи са просечном оценом током школовања, 
оверену копију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију рад-
не књижице уколико кандидат има радни стаж, извод из матичне књи-
ге рођених, уверење о држављанству, копију личне карте. Напомена: 
Лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограни-
чења за рад на радном месту за које је расписан оглас, дужни су да доста-
ве кандидати који буду примљени у радни однос. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Пријаве слати 
у затвореним ковертама, на горенаведену адресу или доставити лично у 
Правну службу ОБ Петровац на Млави. Неблаговремене пријаве и непот-
пуна документација неће бити узети у разматрање при избору кандидата.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА

„ДР МИЛУТИН ИВКОВИЋ“
Београд, Кнез Данилова 16

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 23.11.2016. године 
поништава се за радно место: виша поливалентна патронажна 
сестра. Остали део огласа остаје непромењен.

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД

11070 Нови Београд
Булевар Маршала Толбухина 30

тел. 011/2222-100

Спремачица
на одређено време до 3 месеца, због повећаног 

обима посла
5 извршилаца

УСЛОВИ: завршена основна школа. Пријаве са кратком биографијом, 
адресом и контакт телефоном, као и документа којима се доказује 
испуњеност услова конкурса (неоверене фотокопије), предају се преко 

Mедицина 
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писарнице ДЗ (соба 3, 3. спрат), Булевар Маршала Толбухина 30. Кан-
дидати су дужни да на пријави назначе за које радно место подносе 
пријаву. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огла-
са у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће 
разматрати. Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли ДЗ, 
поред писарнице на трећем спрату. Изабрани кандидат ће бити лично 
обавештен о резултатима путем телефона.

ОПШТА БОЛНИЦА ПОЖАРЕВАЦ
12000 Пожаревац, Братства јединства 135

Лекар опште медицине
4 извршиоца

Опис послова: прегледа и обрађује болеснике на одељењу (пише исто-
рије болести, задужује потребне лабораторијске анализе и дијагностичке 
прегледе и интервенције), даје терапијске предлоге уз супервизију спе-
цијалисте; води медицинску документацију у папирној и електронској 
форми; у свом раду се мора придржавати начела кодекса етике и про-
фесионалног понашања према пацијентима и сарадницима; на радном 
месту дужан је да носи прописану радну одећу и обућу; ради и друге 
послове своје струке по налогу начелника, шефа одељења или одсека. 

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

Медицинска сестра - техничар
5 извршилаца

Опис послова: обавља општу негу болесника; одржава хигијену болесни-
ка; храни болесника; припрема болесника за преглед; припрема санитар-
ни материјал, прибор и инструменте за рад и исте стерилише; прикупља 
излучевине болесника за преглед или лабораторијске анализе; предузи-
ма потребне мере за спречавање интархоспиталних инфекција; спроводи 
здравствено васпитање болесника; дели терапију; води потребну доку-
ментацију; помаже вишем медицинском техничару при специјалној нези 
и ради по потреби ЕКГ; остало по налогу непосредног руководиоца.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат треба да 
има завршену средњу медицинску школу - општи смер (IV степен) и поло-
жен стручни испит. Уз пријаву, у којој је потребно навести за које радно 
место се пријављујете, треба доставити: кратку биографију са адресом и 
контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој 
медицинској школи (IV степен) - општи смер, оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту, извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија, не старији од шест месеци). Канди-
дати који су радили у струци дужни су да доставе и оверену фотокопију 
лиценце.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће размат-
рати. Пријаве са документацијом доставити на горенаведену адресу.

Грађевинарство и индустрија

“EURO BRAVO”
ДОО БЕОГРАД

Београд, Кумодрашка 237

Пројектант
на одређено време

3 извршиоца

УСЛОВИ: грађевински пројектант или архитектонски пројектант; радно 
искуство 6 месеци. 

Шеф градилишта
на одређено време

3 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани инжењер грађевинарства, грађевински техничар, 
радно искуство 6 месеци

ОСТАЛО: Потребно је да се кандидати јаве на број телефона: 011/3988-
169 или да пријаве пошаљу поштом на горенаведену адресу или на 
имејл: elka.vukas@eurobravo.rs. Конкурс је отворен до 31.12.2016. године.

PROGRESS CONSTRUCTION DOO
Београд, Булевар Зорана Ђинђића 128

Зидар
10 извршилаца

Тесар
20 извршилаца

Aрмирaч
20 извршилаца

УСЛОВИ: I, II, III, IV степен стручне спреме, радно искуство 2 гoдинe. 
Конкурс је отворен до попуне радног места. Потребно је да кандидати 
пријаве пошаљу мејлом, на адресу: posao@progress-construction.com или 
да се јаве на контакт телефоне: 064/2612-421, 069/2335-501.

KOPEX MIN DOO
18000 Ниш, Булевар 12. фебруар бб

Аутоматско заваривање под прашком (121)
на одређено време до 6 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, знање рада на аутоматском завари-
вању под прашком (121), пожељно радно искуство. Телефони за контакт: 
063/1026-230 и 063/1050-649. Слање биографија и CV-a мејлом, на адре-
се: zoran.ilic@kopexmin.rs и ivana.marjanovic@kopexmin.rs.

„DYNAMIC MEDIA“ DOO
21000 Нови Сад, Полгар Андраша 42А

тел. 064/4765-085

Зидар
на одређено време 12 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен, зидар.

Помоћни грађевински радник
на одређено време 12 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV, III, II степен, помоћни грађевински радник или I степен стру-
чне спреме.

Mедицина / Грађевинарство и индустрија
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Армирач
на одређено време 12 месеци

2 извршиоца
УСЛОВИ: III степен армирач.

Тесар
на одређено време 12 месеци

2 извршиоца
УСЛОВИ: III степен, тесар.

ОСТАЛО: Кандидати треба да се јаве на горенаведени број телефона. Рок 
за пријаву: до 13.01.2017.

                 Култура и информисање

ЈАВНА УСТАНОВА
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР

„ВЛАСТИМИР ПАВЛОВИЋ ЦАРЕВАЦ“
12220 Велико Градиште, Кнеза Лазара 28

тел. 012/661-179

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: високо образовање, најмање VII степен стручне спреме, однос-
но мастер; најмање 5 година радног искуства у струци; да кандидат 
није осуђиван за кривично дело које га чини недостојним за обављање 
дужности директора установе; држављанство Републике Србије; општа 
здравствена способност. Конкурсна документација мора да садржи: пред-
лог програма рада и развоја установе за период од четири године; ове-
рену копију дипломе или уверење о стеченој стручној спреми; доказ о 
радном искуству у струци (радна књижица, уговор о раду, уверење итд.); 
уверење надлежног органа да кандидат није осуђиван за кривично дело 
које га чини недостојним за обављање дужности директора установе; уве-
рење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); извод 
из матичне књиге рођених; оверену копију личне карте и доказ о здрав-
ственој способности - лекарско уверење. Директор се именује на основу 
спроведеног јавног конкурса, на период од четири године и може бити 
поново именован. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови“. Пријаве са доказима о испуњавању 
услова подносе се Јавној установи Културни центар „Властимир Павловић 
Царевац“ Велико Градиште - Управном одбору, са назнаком: „За јавни 
конкурс за избор директора“, на адресу: Кнеза Лазара 28. Неблаговреме-
не, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које 
нису приложени сви потребни докази, Управни одбор одбацује закључ-
ком против кога се може изјавити посебна жалба оснивачу у року од три 
дана од дана достављања закључка. Управни одбор установе обавља 
разговор са кандидатима који испуњавају услове конкурса и у року од 30 
дана од дана завршетка јавног конкурса доставља оснивачу образложе-
ни предлог листе кандидата. Листа садржи мишљење Управног одбора о 
стручним и организационим способностима сваког кандидата и записник 
о обављеном разговору. Скупштина општине Велико Градиште именује 
директора установе са листе кандидата.

БИБЛИОТЕКА „ДР ЕЈУП МУШОВИЋ“
36320 Тутин, Ферхадије 2/1

тел. 020/811-187

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има високу 
стручну спрему; најмање три године радног искуства на пословима у кул-
тури; 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 доставити следећу 
документацију: оверену копију дипломе; уверење о радном искуству; 
предлог програма рада и развоја библиотеке; уверење суда, не старије 
од шест месеци, да се против кандидата не води кривични поступак и да 
против њега није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по 
службеној дужности; уверење о држављанству Републике Србије (не ста-
рије од шест месеци), извод из матичне књиге рођених, оверену копију 

личне карте, лекарско уверење. Пријаве са документацијом доставити 
поштом, са назнаком „За јавни конкурс за избор директора”, на горена-
ведену адресу или предати лично, од 8 до 15 часова. Рок за подношење 
пријава кандидата је 15 дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови“. Све информације могу се добити на број телефона: 
020/811-187. Неблаговремене пријаве неће бити разматране и исте ће се 
неотворене вратити подносиоцу. Директора именује скупштина на пред-
лог УО библиотеке и уз сагласност директора матичне библиотеке, на 
период од четири године, а може бити и поново именован.

                    Наука и образовање

БЕОГРА Д
УНИВЕРЗИТЕТ „УНИОН - НИКОЛА ТЕСЛА“

ФАКУЛТЕТ ЗА ДИПЛОМАТИЈУ И БЕЗБЕДНОСТ
11000 Београд, Травничка 2

тел. 011/2620-186

Доцент - наставник страног језика за ужу 
научну област Фиололошке науке, предмет 

Шпански језик
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, фиололошки факултет, група за 
шпански језик; докторат из области за коју се бира; објављени стручни, 
односно науни радови у одговарајућој области и способност за наставни 
рад. Остали услови за избор наставника прописани су Законом о високом 
образовању и Статутом Факултета за дипломатију и безбедност. Пријаве 
са биографијом и доказима о испуњености услова (оверене копије дипло-
ма, списак научних и стручних радова), достављају се у року од 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Пријаве слати на горенаведену адресу. 
Контакт телефон: 011/2620-186.
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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.

www.nsz.gov.rs
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДВОРИШТАНЦЕ“

11000 Београд, Цветанова ћуприја 20в
тел. 062/799-619

e-mail: vrticdvoristance@yahoo.com

Васпитач
пробни рад 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1, VI/2 степен стручне спреме у наведеном занимању, 
звање: професор васпитања предшколске деце или мастер васпитач или 
дипломирани васпитач или специјалиста струковни васпитач или васпи-
тач или струковни васпитач; пожељно радно искуство или лиценца. Осо-
ба за контакт: Гордана Срнић, телефон 062/799-619.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
„СТАРИ ГРАД“

Београд, Високог Стевана 37
тел. 011/2627-784

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

замене одсутне запослене преко 60 дана, по основу 
трудничког боловања

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање, у складу са чланом 8 став 2 и 
4 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени глас-
ник РС”, број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутен. тумач. и 68/15), стечено 
на студиjама другог степена (мастер академске студиjе, специjалистичке 
академске студиjе или специjалистичке струковне студиjе), по пропису 
коjи уређуjе високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или 
на основним студиjама у траjању од наjмање четири године, по пропису 
коjи jе уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; у 
складу са одредбама Правилника о степену и врсти образовања настав-
ника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у 
стручним школама („Просветни гласник РС”, број 8/2015), и то: профе-
сор историје, дипломирани историчар професор историје - географије, 
дипломирани историчар - мастер (с тим да мора имати претходно заврше-
не основне академске студије историје), као и образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 
шест бодова праксе у установи,у складу са Европским системом преноса 
бодова; да кандидати 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 основа-
ма система образовања и васпитања; да имају држављанство Републи-
ке Србије; да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Конкурсни поступак се спроводи сагласно одредбама Закона о основама 
система образовања и васпитања. Кандидати су дужни да уз пријаву са 
биографским подацима на конкурс доставе и документацију о испуња-
вању услова: оверену копију дипломе, оригинал или оверену копију уве-
рења о држављанству (не старије од шест месеци). Лекарско уверење 
се доставља се пре закључења уговора о раду, а доказ о испуњености 
услова из тачке 3 став 1 члан 120 ЗОСОВ - прибавља установа. Претход-
ну психолошку процену способности за рад са децом и ученицима врши 
надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих 
поступака. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови“. Пријаве на конкурс са одговарајућом 
документацијом достављају се на адресу школе. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Војводе Степе 305

Редовни професор за ужу научну област 
Информационо-комуникационе технологије

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

Ванредни професор за ужу научну област 
Управљање, менаџмент, економика и 
маркетинг у железничком саобраћају

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука.

Доцент за ужу научну област Организација и 
технологија железничког саобраћаја

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука.

Доцент за ужу научну област Управљање и 
симулација

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука.

Асистент за ужу научну област Геометријско 
моделирање у саобраћају и транспорту

на одређено време од 3 године
ОСТАЛО: Поред наведених услова кандидати треба да испуњавају усло-
ве предвиђене одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник 
РС”, бр. 76/05, 100/7 - аут. тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 
45/15 - аут. тумачење, 68/15) и Статутом Универзитета и Статутом Факул-
тета. Рок за пријављивање кандидата на конкурс је 15 дана. Пријаве са 
доказима о испуњености услова конкурса (биографија, дипломе, списак 
радова и радови), доставити на адресу Саобраћајни факултет, Београд, 
Војводе Степе 305.

ГИМНАЗИЈА „РУЂЕР БОШКОВИЋ“
СА ДОМОМ УЧЕНИКА У БЕОГРАДУ

11000 Београд, Кнеза Вишеслава 17
тел:011/3551-454

Професор физичког васпитања
са 25% радног времена, на одређено време до краја 

школске године
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, факултет спорта и физичког васпи-
тања, са знањем енглеског језика (ниво Б2, пожељан ниво Ц1).

Психолог - стручни сарадник
на одређено време до краја школске године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, филозофски факултет, са знањем 
енглеског језика (ниво Б2, пожељан ниво Ц1)

Професор хемије
са 83% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, хемијски факултет, са знањем 
енглеског језика (ниво Б2, пожељан ниво Ц1)

ОСТАЛО: Биографије слати искључиво на имејл адресу: konkurs@
boskovic.edu.rs, у року од 8 дана од дана објављивања огласа, а канди-
дати који уђу у ужи избор накнадно ће доставити осталу потребну доку-
ментацију.

Наука и образовање

Подршка
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особа са
инвалидитетом

Посао се не чека, 
посао се тражи



Бесплатна публикација о запошљавању 19  21.12.2016. | Број 705 |   

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Наставник страног језика за ужу научну 
област Англистика

на одређено време од 4 године

УСЛОВИ: високо образовање другог степена (мастер) или VII/1 степен 
стручне спреме пре ступања на снагу Закона о високом образовању (300 
ЕСПБ), филолошки факултет - група за енглески језик, способност за 
наставни рад и други услови и захтеви који су прописани Законом о висо-
ком образовању и другим прописима који уређују високо образовање, 
као и Статутом Универзитета у Београду, Статутом Факултета и другим 
прописима којима се уређује стицање наставничких звања.

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

ОСНОВНА ШКОЛА
„РУЂЕР БОШКОВИЋ“

11030 Београд, Кнеза Вишеслава 17
тел. 011/3551-454

Наставник разредне наставе
на одређено време до краја школске године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, учитељски факултет, са знањем 
енглеског језика (ниво Б2, пожељан ниво Ц1).

Сарадник у настави
на одређено време до краја школске године, са 83% 

радног времена
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, учитељски факултет - васпитач, са 
знањем енглеског језика (ниво Б1, пожељно Ц1).

Специјални педагог
на одређено време до краја школске године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, факултет за специјалну едукацију и 
рехабилитацију, са знањем енглеског језика (ниво Б2, пожељан ниво Ц1).

Наставник математике
на одређено време преко 60 дана, ради замене 

одсутне запослене
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, математички факултет, са знањем 
енглеског језика (ниво Б1, пожељан ниво Ц1).

ОСТАЛО: Биографије слати искључиво на имејл адресу: konkurs@
boskovic.edu.rs, у року од 8 дана од дана објављивања огласа, а канди-
дати који уђу у ужи избор накнадно ће доставити осталу потребну доку-
ментацију.

ОСНОВНА ШКОЛА
„РАДЕ ДРАИНАЦ“

Београд - Борча, Ковиловска 1

Наставник физике
на одређено време, ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана

Наставник математике
на одређено време, ради замене одсутне запослене 

до краја школске 2016/2017. године
УСЛОВИ: За радна места наставника услови су предвиђени чланом 8 и 
чланом 120 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/2011, 55/2013), Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012 и 15/2013). Кандидат 
треба да има психичку, физичку и здравствену за рад са децом и ученици-
ма, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања, да је држављанин Републике Србије, да зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс се достављају: кратки биографски пода-
ци, оверена фотокопија дипломе о стеченој врсти и степену образовања, 
извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству. Кандидати 
за радна места наставника достављају поред наведеног и: ако су стекли 
академско звање мастер - уверење или диплому о претходно завршеним 
основним академским студијама, доказ о поседовању образовања из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова, издато од одговарајуће високошколске установе, однос-
но уверење или други одговарајући документ о положеном испиту из 
педагогије и психологије у току студија или доказ о положеном стручном 
испиту, односно положеном испиту за лиценцу. Уколико кандидат није 
стекао средње, више или високо обазовање на српском језику, у обавези 
је да достави доказ да је положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе. Доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима (лекар-
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ско уверење) подноси се пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђи-
ваности прибавља школа. Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити разматране. Пријаве са документацијом се 
подносе лично или поштом на адресу: ОШ „Раде Драинац“, 11211 Борча, 
Ковиловска 1, са назнаком „За конкурс“. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе, на број телефона: 011/3322-950.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ 

11080 Земун, Немањина 6

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

Пољопривредна ботаника
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из научне области за 
коју се бира, способност за наставни рад.

Наставник за избор у звање и на радно место 
наставника страног језика за ужу научну 

област Стручни језик (предмет Француски 
језик)

на одређено време од 4 године
УСЛОВИ: завршен филолошки факултет - група за француски језик и 
књижевност, објављени стручни радови у одговарајућој научној области, 
способност за наставни рад. Остали услови утврђени су Законом о висо-
ком образовању, Правилником о начину и поступку стицања звања и 
заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Правил-
ником о минималним условима за стицање звања наставника на Универ-
зитету у Београду и Статутом факултета, у складу са којима ће бити извр-
шен избор пријављаних кандидата.

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова (биогра-
фија, списак радова, диплома о одговарајућој стручној спреми, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, потврда надлежног 
органа да кандидат није под истрагом нити да је против њега подигнута 
оптужница (документа у оригиналу или овереном препису и не старија 
од 6 месеци), достављају се на горенаведену адресу. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће бити разматране. Конкурс је отворен 15 дана.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПАВЛЕ САВИЋ“

Београд, Косте Нађа 25
тел. 011/304-5311, 343-3387, 343-0358

Професор разредне наставе
на одређено време, замена в.д. директора школе, 

најдуже 6 месеци
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају све законом утврђене услове 
за заснивање радног односа, сагласно члану 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, сходно Правилнику о врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Просветни гласник“, 
бр. 11/12,15/13). Кандидати треба да испуњавају следеће услове: VII 
степен стручне спреме у наведеном занимању, одговарајућа здравстве-
на способност, држављанство Републике Србије, да нису под истрагом 
нити да се против њих води кривични поступак, да нису осуђивани за 
кривична дела из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања (доказ прибавља установа), да знају језик на 
коме се обавља образовно-васпитни рад, уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на том језику. Кандидат који испуњава услове дужан 
је да се подвргне провери психофизичких способности за рад са децом и 
ученицима, коју врши надлежна служба за запошљавање. Пријаву доста-
вити поштом или лично, у затвореној коверти, у року од 8 дана од дана 
објављивања огласа.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: биографију, диплому, лекарско уверење 
(доставља се при закључењу уговора о раду), извод из матичне књиге 
рођених и доказ о држављанству, уверење надлежног органа - суда да 
се против кандидата не води истрага нити да је подигнута оптужница. 
Сва документа могу бити и у неовереним копијама, али не смеју бити 
старија од 6 месеци. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ
11000 Београд, Студентски трг 12-16

тел. 011/3336-601

Наставник у звању редовног професора 
за ужу научну област Физичка хемија 

- спектрохемија, а за предмете 
Физичкохемијска анализа (основне 

академске студије) и Примењена 
спектрохемија и физичкохемијске методе у 
археометрији (мастер академске студије)

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука; 
научни, односно стручни радови објављени у научним часописима или 
зборницима, са рецензијама, од значаја за ужу научну област за коју се 
бира; неосуђиваност за кривична дела из члана 62 став 4 Закона о висо-
ком образовању. Остали услови утврђени су одредбама Закона о висо-
ком образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 
89/13 и 99/14) и Статутом факултета, у складу са којима ће бити извршен 
избор. Пријаве са биографијом и доказима о испуњености услова конкур-
са доставити Архиви факултета, на наведену адресу, у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ

ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
11000 Београд, Високог Стевана 2

тел. 011/2183-036

Наставник у звање доцента или ванредног 
професора за ужу научну област Развојна и 

педагошка психологија
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат психолошких наука; да 
кандидат испуњава услове предвиђене чл. 64 ст. 7 и ст. 9 Закона о висо-
ком образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 44/2010, 99/14), као и 
Статутом факултета за избор у звање доцента или ванредног професо-
ра. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Пријаве на конкурс са свим прилозима подносе се факултету на наведену 
адресу.

МЕТРОПОЛИТАН УНИВЕРЗИТЕТ
11000 Београд, Тадеуша Кошћушка 63

тел. 011/2030-885

Наставник за ужу област Информационе 
технологије

Наставник за ужу област Софтверско 
инжењерство

Наставник за ужу област Модни дизајн

Наставник за ужу област Економија
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове за избор у звања дефи-
нисане Законом о високом образовању, Статутом Универзитета и Правил-
ником о начину и поступку стицања звања и заснивању радног односа 
наставника и сарадника на Метрополитен универзитету. У складу са чла-
ном 65, 71 и 72 Закона о високом образовању, радни однос се засни-
ва на одређено време за сва звања, осим звања редовног професора. 
Кандидати који испуњавају услове конкурисања потребно је да попуне 
електронску пријаву коју могу да преузму на сајту Метрополитан уни-
верзитета http://metropolitan.edu.rs/aktivnosti/konkursi-za-zaposlenje/. 
Попуњену електронску пријаву послати на адресу: konkurs@metropolitan.
ac.rs. Допунску документацију (копије диплома и радова) у електронском 
или папирном облику кандидати треба да доставе на наведену адресу 
факултета. За додатне информације кандидати се могу обратити на мејл 
адресу: konkurs@metropolitan.ac.rs или телефоном: 011/2030-885 (Вален-
тина Катић).

Наука и образовање



Бесплатна публикација о запошљавању 21  21.12.2016. | Број 705 |   

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 16
тел. 011/2636-163

Ванредни професор за ужу научну област 
Методика наставе биологије
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну област 
Физиологија и молекуларна биологија 

биљака
на Катедри за физиологију биљака у Институту 

за ботанику у Ботаничкој башти “Јевремовац”, на 
одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Физиологија 
животиња и човека

на Катедри за општу физиологију и биофизику у 
Институту за физиологију и биохемију, на одређено 

време од 5 година

Доцент за ужу научну област Екологија, 
биогеографија и заштита животне средине
на Катедри за екологију и географију животиња 
у Институту за зоологију, на одређено време од 5 

година
УСЛОВИ: научни степен доктора наука из научне области за коју се бира, 
непостојање сметње из члана 62 став 4 Закона о високом образовању 
и остали услови утврђени чланом 64 Закона о високом образовању. 
Пријаву са биографијом, овереним преписом дипломе и списком и сепа-
ратима научних и стручних радова доставити Архиви факултета, на наве-
дену адресу, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

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

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

историјском географијом и старословенским 
језиком (унапређење)

Редовни професор за ужу научну област 
Општа филозофија (унапређење)

предност имају кандидати чије је тежиште 
истраживања естетика

Ванредни професор за ужу научну област 
Историја Рима

на одређено време од пет година (реизбор)

Ванредни професор за ужу научну област 
Општа историја новог века

на одређено време од пет година (унапређење)

Ванредни професор за ужу научну област 
Историја Југославије

на одређено време од пет година (унапређење)

Ванредни професор за ужу научну област 
Дидактика са методиком

на одређено време од пет година (унапређење)

Доцент за ужу научну област Општа историја 
средњег века и помоћне историјске науке
на одређено време од пет година (унапређење)

предност имају кандидати чије је тежиште 
истраживања општа историја раног средњег века и 

дипломатика

Доцент за ужу научну област Дидактика са 
методиком

на одређено време од пет година (избор)
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из уже 
научне области за коју се бира, способност за наставни рад.

Асистент за ужу научну област Етнологија - 
антропологија

са 10% радног времена, на одређено време од три 
године (избор)

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани етнолог - антрополог 
у складу са правилима студија која су важила до 10.09.2005. године или 
лице које је уписало докторске студије етнологије - антропологије и на 
претходно завршеним основним и мастер судијама остварило просечну 
оцену најмање осам и које показује смисао за наставни и научни рад; 
или лице које је уписало докторске студије ентнологије - антропологије, 
без предходно завршених мастер судија, односно стекло стручни назив 
дипломирани у одговарајућој научној области и основне студије заврши-
ло са просечном оценом најмање осам; VII/2 степен стручног образовања 
коме је прихваћена тема докторске дисертације.

ОСТАЛО: Поред општих услова кандидати треба да испуњавају и услове 
предвиђене одредбама Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, 
бр. 76/05) и Статута факултета. Пријаве кандидата са прилозима (био-
графија са неопходним подацима за писање извештаја, дипломе, списак 
објављених радова и остала пратећа документација), доставити на наве-
дену адресу факултета. Контакт телефон: 011/3206-104, Радмила Ђорђе-
вић, стручни сарадник за радне односе.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЉУБОМИР АЋИМОВИЋ”

11500 Обреновац, Цара Лазара 2
тел/факс: 011/8725-449

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може да буде изабрано лице које испуњава усло-
ве прописане чланом 8 став 2, чланом 59 став 5, и чланом 120 Зако-
на о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 
72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015) и 
услове прописане Правилником о ближим условима за избор директо-
ра установа образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 108/2015), и 
то: да има одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10.09.2005. 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 основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; одговарајуће образовање из 
члана 8 став 2 Закона за наставника те врсте школе и подручје рада, за 
педагога и психолога; да има дозволу за рад, обуку и положен испит за 
директора установе (изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском 
року положи испит за директора установе након што министар просвете, 
науке и технолошког развоја донесе подзаконски акт о полагању испита 
за директора установе); да има најмање пет година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; држављанство РС; 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; да има држављан-
ство Републике Србије и да зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да доставе: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту за лиценцу, односно стручном испиту 
за наставника, односно стручног сарадника (дозволу за рад), потврду о 
радном искуству у области образовања и васпитања - у трајању од нај-
мање 5 година рада у установи образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; уверење о држављанству (оригинал или ове-
рену фотокопију не старију од 6 месеци); извод из матичне књиге рође-
них; доказ о знању српског језика (уколико одговарајуће образовање није 
стечено на том језику); радну биографију; оквирни план рада за време 
мандата (факултативно); доказ о психофизичкој и здравственој способ-
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ности - лекарско уверење не старије од 6 месеци, подноси се пре закљу-
чења уговора о раду; оригинал или оверену фотокопију уверења да 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 
за кривична дела из члана 7 става 4 Правилника о ближим условима 
за избор директора установа образовања и васпитања (не старије од 6 
месеци); уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
привредни преступ у вршењу раније дужности и уверење да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела из члана 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања, односно из члана 7 
став 4 Правилника о ближим условима за избор директора установа обра-
зовања и васпитања - прибавља установа (школа). Доказ о положеном 
испиту за директора школе се не прилаже, јер министар још није пропи-
сао програм обуке, начин и поступак полагања испита за директора уста-
нове. Изабрани кандидат има обавезу да у законском року положи испит 
за директора. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања 
огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Прија-
ве са потпуном документацијом доставити лично или на адресу школе, са 
назнаком: „Конкурс за директора школе”. 

УНИВЕРЗИТЕТ ПРИВРЕДНА АКАДЕМИЈА
У НОВОМ САДУ

ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИМЕЊЕНИ МЕНАЏМЕНТ,
ЕКОНОМИЈУ И ФИНАНСИЈЕ

11000 Београд, Јеврејска 24
тел. 011/2643-390

Објављује конкурс за (ре)избор у звање и заснивање 
радног односа

Наставник за ужу научну област Општи 
менаџмент

на неодређено или одређено време од 5 година

Наставник за ужу научну област Производно-
услужни менаџмент

на неодређено или одређено време од 5 година

Наставник за ужу научну област Пројект 
менаџмент

на неодређено или одређено време од 5 година

Наставник за ужу научну област Економија и 
финансирање

на неодређено или одређено време од 5 година
2 извршиоца

Наставник за ужу научну област Социологија 
и медији

на неодређено или одређено време од 5 година

Наставник за ужу научну област Примењена 
математика

на неодређено или одређено време од 5 година

Наставник за ужу научну област 
Информатика

на неодређено или одређено време од 5 година
2 извршиоца

Наставник за ужу научну област Страни 
језици (енглески језик)

на неодређено или одређено време од 5 година

УСЛОВИ за избор наставника прописани су Законом о високом образо-
вању, Статутом и општим актима Факултета за примењени менаџмент, 
економију и финансије. Пријаве са биографијом и доказима о испуње-
ности услова (оверене копије диплома, списак научних и стручних радова 
и др.), достављају се у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОШ “ГАВРИЛО ПРИНЦИП”

11080 Земун, Крајишка 34
тел. 011/2194-294

Оглас објављен 14.12.2016. у публикацији „Послови“ мења 
се делу који се односи на рок за конкурсање, тако да уместо: 
Кандидати своје пријаве могу слати у року од 3 дана од дана 
објављивања конкурса, треба да стоји: Кандидати своје пријаве 
могу слати у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. У 
осталом делу конкурс остаје непромењен.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
Обреновац, Краља Петра I 12

тел. 011/8721-178

Наставник социологије
са 20% радног времена, на одређено време до 
повратка запослене са породиљског боловања

Наставник физике
на одређено време до повратка запослене са 

трудничког боловања

Наставник математике
са 65% радног времена, на одређено време до краја 
школске 2016/2017. године, ради замене запосленог 
распоређеног на радно место помоћника директора

ОСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да имају одго-
варајуће образовање у складу са чланом 8 Закона о основама система 
образовања и васпитања у складу са одредбама Правилника о врсти 
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставни-
ка у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 5/91, 
1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 
5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011 и 9/13); 
да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученици-
ма; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; да су држављани Републике Србије. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати 
треба да приложе: оверен препис/фотокопију дипломе, доказ о поседо-
вању држављанства Републике Србије, уверење да нису под истрагом, 
односно да се против њих не води кривични поступак. Након истека рока 
за достављање пријава, директор ће у року од осам дана извршити ужи 
избор кандидата и упутити их на психолошку процену за рад са децом и 
ученицима. Након добијања резултата психолошке процене, директор ће 
у року од осам дана извршити избор кандидата који испуњава прописане 
услове за рад на том радном месту. Уверење о неосуђиваности школа 
прибавља по службеној дужности. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе, на број телефона: 011/8721-178.

ГЕОЛОШКА И ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКА
ШКОЛА “МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ”

11000 Београд, Есад Пашина 26
тел. 011/3098-092

Наставник физике
на одређено време, замена директора у првом 

мандату

Спремачица
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа; одговарајуће образо-
вање; држављанство Републике Србије; да кандидат зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад (српски језик) и други услови пропи-
сани Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 68/15). Уз пријаву на конкурс обавезно при-
ложити следећу документацију (оверене фотокопије): за наставника: 
диплома о одговарајућем образовању у складу са Правилником о степену 
и врсти образовања наставника у стручним школама и додатак дипломи 
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или индекс или потврда високошколске установе да кандидат има обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина од нај-
мање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова или уверење о положеном стручном испиту тј. 
испиту за лиценцу; за спремачицу: сведочанство, тј диплома основне 
школе; уверење о држављанству Републике Србије; ако одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику кандидат доставља писмени 
доказ да зна српски језик, односно да је положио испит из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске установе. У супротном, пријава 
се по закону не разматра и одбацује се закључком. Рок за достављање 
пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ

11000 Београд, Господара Вучића 50
тел. 011/6451-843

Доцент за ужу научну област Студије 
безбедности, наставни предмет Увод у 

студије безбедности
на одређено време од 5 година 

Доцент за ужу научну област Студије 
цивилне заштите и заштите животне 

средине, наставни предмет Управљање 
ризицима у ванредним ситуацијама

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: доктор наука одбране, безбедности и заштите, VIII степен стру-
чне спреме. Уз пријаву кандидат подноси: биографију, оверену фотоко-
пију дипломе, списак научних радова и радове.
ОСТАЛО: Остали услови утврђени су одговарајућим одредбама Закона 
о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 - аутентично 
тумачење, 97/08, 44/2010, 93/2012, 89/13, 99/14, 45/15 - аутентично тума-
чење и 68/15) и Статутом Факултета безбедности. Пријаве кандидата са 
прилозима подносе се лично или путем поште, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Војводе Степе 450

тел. 011/3974-349

Редовни професор за ужу научну област 
Општа физика

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука, завр-
шен физички факултет. Поред наведених услова, кандидати треба да 
испуњавају и друге услове предвиђене одредбама Закона о високом 
образовању и Статутом Фармацеутског факултета. Пријаве са докази-
ма о испуњавању услова конкурса (у складу са Правилником о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универ-
зитета у Београду, Статутом Фармацеутског факултета и Правилником о 
ближим условима избора у звање наставника на Фармацеутском факул-
тету), подносе се Архиви факултета, лично или путем поште, на адресу: 
Војводе Степе 450, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ

ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
Београд, Високог Стевана 2

Наставник у звање доцента или ванредног 
професора за ужу научну област Развојна и 

педагошка психологија
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат психолошких наука, да 
кандидат испуњава услове предвиђене чл. 64 ст. 7 и ст. 9 Закона о висо-
ком образовању („Сл. гласник Републике Србије”, бр. 76/2005, 44/2010, 
99/14), као и Статутом факултета за избор у звање доцента или ванред-
ног професора. Рок за подношење пријава је 8 дана. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве на конкурс са 
свим прилозима подносе се на горенаведену адресу. 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Булевар краља Александра 73/II

Наставник за ужу научну област Страни језик 
струке

на Департману за архитектуру, на одређено време од 
пет година

УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени су чланом 65 Закона о 
високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 - аутентично 
тумачење, 97/08, 44/2010, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - аутентично тума-
чење, 68/15 и 87/16), Статутом Универзитета у Београду („Гласник УБ“ 
бр. 186/15 - пречишћен текст) и Статутом факултета (“Сл. билтен АФ”, бр. 
105/15 - пречишћен текст) и Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 
61/05, 54/09,  32/13 и 75/14). Пријаве кандидата са прилозима: биогра-
фија, библиографија (списак стручних и научних радова), оверене копије 
диплома, оверена копија уверења о држављанству, подносе се на адресу 
факултета, са назнаком “За конкурс”. Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања конкурса.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“БОШКО БУХА”

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

1. Васпитач
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана
4 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање васпитача на студијама првог степена или 
студијама другог степена или студијама у трајању од три године или на 
основним студијама у трајању од најмање четири године или више обра-
зовање васпитача; кандидат мора да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској устано-
ви у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова.

2. Медицинска сестра - васпитач
на одређено време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа, васпи-
тачки смер.

3. Помоћни кувар
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, осмогодишња школа или II степен 
стручне спреме, ПК радник угоститељске струке; могућа провера пси-
хофизичких и радних способности.

4. Стручни сарадник - логопед
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана
УСЛОВИ: да кандидат има високо образовање на студијама другог сте-
пена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академ-
ске студије или специјалистичке струковне студије); високо образовање 
на основним студијама у трајању од најмање четири године, у складу 
са законом; образовање из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина 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; дефектолошки смер - 
смер логопедија; уверење о здравственој способности.

5. Спремачица
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана
4 извршиоца
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УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа; уверење о 
здравственој способности.

6. Стручни сарадник - педагог
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана
УСЛОВИ: завршен филозофски факултет, група за педагогију; да канди-
дат има високо образовање стечено на студијама другог степена (диплом-
ске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије) или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, у складу са законом; поседовање лиценце - 
обавезно полагање испита; образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова прак-
се у установи, у складу са Европских системом преноса бодова; посебна 
здравствена и психофизичка способност за рад са децом предшколског 
узраста; уверење о здравственој способности; пожељно радно искуство 
у предшколској установи.

ОСТАЛО: За радна места 1, 2, 6: да кандидат зна језик на коме се ост-
варује васпитно-образовни рад; да кандидат није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања; да има држављанство 
Републике Србије. Напомена: уз пријаву доставити фотокопију дипломе 
о одговарајућој стручној спреми или уверење о стеченој стручној спреми, 
извод из матичне књиге рођених (фотокопија), уверење о држављанству 
(фотокопија), ако кандидат није стекао одговарајуће образовање на срп-
ском језику - уверење да је положио испит из српског језика са методиком 
по програму одговарајуће високошколске установе. Уверење да кандидат 
није осуђиван установа прибавља службеним путем. Непотпуне и небла-
говремене прпијеве неће бити узете у разматрање. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса, на адресу установе, 
поштом или лично, од 9 до 15 часова.

БОР
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ

19210 Бор, Војске Југославије 12

Универзитетски наставник за ужу научну 
област Информатика, у звању ванредног 

професора или доцента
на одређено време, изборни период од 5 година

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом и Статутом Технич-
ког факултета, као и Правилником о стицању звања и заснивању радног 
односа универзитетских наставника и сарадника на Универзитету у Бео-
граду, кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове за рад: VIII 
степен стручне спреме, докторат електротехничких наука и са заврше-
ним електротехничким факултетом. Остали услови утврђени су одредбом 
члана 64 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 44/2010) и 
чл. 99, 100 и 103 Статута Техничког факултета у Бору, као и Правилником 
о стицању звања и заснивању радног односа универзитетских наставника 
на Универзитету у Београду.

Сарадник универзитета у звању сарадника у 
настави или асистента за ужу научну област 

Информатика
на одређено време, изборни период од 1 или 3 

године
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом и Статутом Технич-
ког факултета, као и Правилником о стицању звања и заснивању радног 
односа универзитетских наставника и сарадника на Универзитету у Бео-
граду, кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове за рад: 
VII/1 степен стручне спреме, дипломирани инжењер електротехничког 
факултета студијског програма Информатика или завршен природно-ма-
тематички факултет, студијског програма Информатика и уписане мастер 
или докторске академске студије. Остали услови утврђени су одредбама 
71 или 72 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр 44/2010) и 
члана 103 Статута Техничког факултета у Бору.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс неопходно је доставити доказе о испуње-
ности услова (биографија, списак радова, копије научних и стручних 
радова, диплома о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књи-
ге рођених, уверење о држављанству, потврда надлежног органа о непо-
стојању сметње из члана 62 став 4 Закона о високом образовању (каз-
нена евиденција МУП-а), документа у оригиналу или овереном препису 

и не старија од шест месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране. Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању услова 
достављају се на горенаведену адресу. Рок за пријаву на конкурс је 15 
дана од дана објављивања.

ЧАЧАК
ОШ „КОТРАЖА“

32235 Котража

Наставник физике
за 30% радног времена, на одређено време до краја 

школске 2016/2017. године

Наставник математике
за 89% радног времена, на одређено време до краја 

школске 2016/2017. године

Наставник француског језика
за 44% радног времена, на одређено време до краја 

школске 2016/2017. године

Наставник музичке културе
за 25% радног времена, на одређено време до краја 

школске 2016/2017. године
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у погледу степена и врсте образо-
вања, предвиђено Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи; поседовање психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; да кан-
дидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кан-
дидати су дужни да доставе: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању, извод из матичне књиге рођених и уверење 
о држављанству. Лекарско уверење се доставља пре закључења угово-
ра о раду. Проверу психофизичких способности за рад са децом и уче-
ницима врши надлежна служба за послове запошљавања, а кандидате 
упућује школа. Уверење о неосуђиваности такође прибавља школа. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови“. Пријаве слати на горенаведену адресу. Ближе информације о 
конкурсу се могу добити на број телефона: 032/856-113.

ЈАГОДИНА
ОШ “СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”

35260 Рековац, Светозара Марковића 4

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава следеће 
услове прописане чланом 8 став 2, чланом 59 и 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања и Правилником о ближим условима за 
избор директора установа образовања и васпитања, и то: да има одгова-
рајуће образовање за наставника основне школе, педагога или психолога 
стечено на студијама другог степена - мастер академске студије, специја-
листичке академске студије или специјалистичке струковне студије, по 
пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; поседовање дозволе за рад (лиценце) за наставника, педагога 
или психолога, односно положен стручни испит; поседовање психич-
ке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; 
поседовање држављанства Републике Србије; знање језика на којем се 
изводи обазовно-васпитни рад; да кандидат није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања; да није правноснажно 
осуђен за привредни преступ у вршењу раније дужности; најмање пет 
година рада у установи на пословима образовања и вспитања, након 
стеченог одговарајућег образовања. Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узимати у разматрање.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању, 
оверену фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно 
стручном испиту, потврду да има најмање пет година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег обра-
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зовања са фотокопијом радне књижице, оригинал или оверену фотоко-
пију надлежног суда да није под истрагом (не старије од 6 месеци), уве-
рење привредног суда да није правоснажно осуђен за привредни преступ 
у вршењу раније дужности, оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), оригинал 
или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, лекарско уве-
рење о физичкој, психичког и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима (не старије од 6 месеци, подноси изабрани кандидат), доказ 
о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (доставља 
кандидат који одговарајуће образовање није стекао на српском језику), 
биографију са кратким прегледом кретања у служби. Уверење да канди-
дат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из члана 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања и 
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторско пона-
шање, прибавља школа за кандидате који су ушли у ужи избор. Пријаву 
са комплетном документацијом доставити лично или поштом, са назна-
ком „Конкурс за директора школе“. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе и путем телефона: 035/8411-554.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЂУРА ЈАКШИЋ”

35250 Параћин, Раваничка 3
тел. 035/562-710

Наставник српског језика и књижевности
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, у складу са Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи, 
чланом 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања; да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад; 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. Уз пријаву кандидат треба да дос-
тави следећа документа (не старија од 6 месеци): краћу биографију, ове-
рену копију дипломе о стеченом високом образовању, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству. Копије морају бити оверене. 
Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности доставља се 
пре закључења уговора о раду, а уверење из казнене евиденције шко-
ла ће прибавити по службеној дужности. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање.

КИКИНДА
ОШ „ПЕТАР КОЧИЋ“
23311 Наково, Главна 50

тел. 0230/454-330
e-mail: osnakovo@mts.rs

Наставник физичког васпитања
са 40% радног времена, на одређено време ради 

замене одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник физичког васпитања - изабрани 
спорт

са 20% радног времена, на одређено време ради 
замене одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, лице са стеченим високим образо-
вањем у смислу члана 8 став 2 тачке 1 и 2, члана 8 став 4, члана 120 став 
1 тачка 1 и члана 120 став 10 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Сл. гласник РС”, број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - 
аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016-УС) и члана 2 став 1 тачка 10 
Правилника о степену и врсти образовања наставника који изводе обра-
зовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи (“Сл. глас-
ник РС - Просветни гласник”, број 11/2012, 15/2013, 10/2016 и 11/2016): 
професор физичког васпитања, професор физичке културе, дипломира-
ни педагог физичке културе, професор физичког васпитања - дипломи-
рани тренер са назнаком спортске гране, професор физичког васпитања 
- дипломирани организатор спортске рекреације, професор физичког 
васпитања - дипломирани кинезитерапеут, мастер професор физичког 
васпитања и спорта, мастер професор физичког васпитања и кинезитера-
пије и дипломирани професор физичког васпитања и спорта. За одгова-
рајуће образовање - доказ који се подноси на конкурс је оверена фотоко-
пија дипломе о стеченом високом образовању (лица којима диплома није 
издата подносе оверену фотокопију уверења о стеченом високом обра-

зовању, а за радно место наставника билогије лица са стеченим звањем 
мастера подносе и оверену фотокопију дипломе/уверења о завршеним 
основним академским студијама првог степена биологије); образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова - доказ који се подноси на конкурс је оверена фотокопија 
уверења, односно потврде високошколске установе о стеченим напред 
наведеним бодовима или оверена фотокопија уверења о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу; држављанство Републике 
Србије (члан 121 став 1 тачка 4 Закона о основама система образовања и 
васпитања и степеном и врстом образовања) - доказ који се подноси на 
конкурс је оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству 
Републике Србије; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања - доставља се фотокопија обе стране личне кар-
те, а лица са личном картом са чипом достављају биометријски очитану 
личну карту, како би школа по службеној дужности прибавила податке од 
надлежне службе Министарства унутрашњих послова; да кандидат зна 
језик на којем се изводи настава - доказ је оверена фотокопија дипло-
ме, односно уверења о стеченом високом образовању; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима - доказ 
се подноси пре закључења уговора о раду (члан 120 став 1 тачка 2 и члан 
120 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања) - лекар-
скоо уверење надлежне службе медицине рада.
ОСТАЛО: Поред напред наведених доказа, на конкурс се подноси пријава 
својеручно потписана, са назнаком радног места на које кандидат конку-
рише. Пријаве слати путем поште или доставити непосредно на горена-
ведену адресу, са назнаком “За конкурс”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Конкурсна документација се не враћа. Кон-
такт телефон за информације: 0230/454-330.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„НАША РАДОСТ“
38218 Лепосавић, Војске Југославије бб

тел. 028/84-260
Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије), у складу са Законом о високом образо-
вању, 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, за васпитача или стручног сарад-
ника; дозвола за рад; обука и положен стручни испит за директора уста-
нове; најмање 5 година рада у установи након стеченог одговарајућег 
образовања; изузетно, високо образовање стечено на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне студије), на студијама у 
трајању од 3 године или више образовање за васпитача, дозвола за рад, 
обука и положен испит за директора установе и најмање 10 година рада 
у предшколској установи на пословима васпитања и образовања, након 
стеченог одговарајућег образовања. Поред наведених, кандидат треба 
да испуњава и следеће услове: да је држављанин Републике Србије; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело или привред-
ни преступ утврђен у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања и да за њега није утврђено дискриминаторно 
понашање; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом. Уз пријаву доставити: оверен препис/фотокопију дипломе о 
стеченом образовању, оверену фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту, потврду о радном стажу у установи након стеченог одгова-
рајућег образовања, уверење о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, уверење - потврду да се против кандидата не води истрага и 
да није подигнута оптужница, биографију са прегледом кретања у служ-
би. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о 
раду. Уверење о неосуђиваности и непостојању дискриминаторног пона-
шања прибавља установа. Уверење о положеном испиту за директора се 
не прилаже, али је изабрани кандидат дужан да исти положи у законском 
року. Приложена документација не сме бити старија од 6 месеци. Рок за 
пријаву је 15 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узима-
ти у разматрање. Пријаве доставити лично или поштом, са назнаком “За 
конкурс”, на горенаведену адресу.

Наука и образовање

www.nsz.gov.rs



   |  Број 705 | 21.12.2016. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs26 

КРАГУЈЕВАЦ
ВИСОКА ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА - АРАНЂЕЛОВАЦ
34300 Аранђеловац, Јосифа Панчића 11

тел. 034/6701-820

Сарадник у звању асистента за ужу област 
Рачунарске мреже и системи

УСЛОВИ: предвиђени одредбама Закона о високом образовању, Статутом 
и Правилником о избору у звање и заснивање радног односа наставника 
и сарадника на Високој технолошкој школи струковних студија - Аранђе-
ловац. Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: биографију, овере-
не фотокопије дипломе о завршеним основним, мастер/магистарским 
студијама и доказ о статусу студента на докторским студијама, списак 
објављених радова. Пријаве се подносе на горенаведену адресу, у року 
од 15 дана од дана објављивања конкурса, са назнаком “Пријава на кон-
курс”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЖИВАДИНКА ДИВАЦ“

34000 Крагујевац, Краља Милутина бб
тел. 034/300-961

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуњава услове из чла-
на 8 став 2, члана 59 став 5 и члана 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 
35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015) и Правилника о ближим усло-
вима за избор директора установа образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, број 108/2015), и то: да има одговарајуће високо образовање 
из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/15 - аутентич-
но тумачење и 68/2015), за наставника основне школе, педагога или пси-
холога, стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне сту-
дије), у складу са Законом о високом образовању (“Службени гласник РС”, 
бр.76/05, 100/07 - аутентично тумачење и 97/08), 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 дозволу за рад за наставника, педагога или психо-
лога; положен испит за директора установе (с обзиром да програм обуке 
за директора школе и правилник о полагању испита за директора школе 
нису донети, изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском року 
положи испит за директора); да има најмање пет година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег 
образовања; да има има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије и 
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: оверен пре-
пис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом 
образовању; оверен препис или оверену фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту, односно испиту за лиценцу; потврду да има нај-
мање пет година рада у области образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања; уверење о држављанству Републике Србије 
(оригинал или оверен препис, не старије од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверен препис, не старији од 6 месеци); 
уверење да против лица није покренута истрага нити је подигнута оптуж-
ница код надлежног суда (не старије од 6 месеци); радну биографију; 
оквирни план рада за време мандата и доказе о организационим спо-
собностима; доказ о знању језика на коме се изводи образовно-васпитни 
рад (уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику). Доказ 
о неосуђиваности и доказ о непостојању дискриминаторног понашања 
кандидата за директора прибавља школа, пре доношења одлуке о избо-
ру. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности 
кандидат је дужан да достави пре закључења уговора о раду. Кандидат 
изабран за директора школе који нема положен испит за директора, 
дужан је да у року и под условима прописаним Законом о основама сис-
тема образовања и васпитања или другим актом који пропише министар 
просвете, науке и технолошког развоја, положи испит за директора. Рок 
за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе инфор-

мације о конкурсу могу се добити код секретара школе и путем телефона: 
034/300-961. Пријаве са доказима о испуњавању услова слати на адресу: 
Основна школа „Живадинка Дивац“, 34000 Крагујевац, Краља Милутина 
бб, у затвореним ковертама, са назнаком: „Конкурс за директора шко-
ле”, поштом или предати непосредно секретару школе. Одлука о избору 
кандидата биће донета по спроведеној процедури, у складу са законом и 
Статутом школе.

КРАЉЕВО
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

36000 Краљево, Доситејева 46Г
тел. 036/382-548

Наставник математике
за 60% радног времена, на одређено време ради 

замене одсутног радника преко 60 дана
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Право учешћа на конкурсу имају 
лица која испуњавају услове према Правилнику о степену и врсти обра-
зовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника 
и васпитача у стручним школама („Просветни гласник РС“, бр. 8/2015, 
11/2016, 13/2016 - исп. и 13/2016) и чл. 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 55/2013, 35/2015 
- аутентично тумачење, 68/2015, 62/2016 - одлука УС). Уз пријаву на кон-
курс доставити: диплому о завршеној одговарајућој школи (одговарајуће 
образовање) и уверење о држављанству. Пријаве на оглас са потребном 
документацијом доставити на горенаведену адресу. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“

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

Наставник разредне наставе
у продуженом боравку, на одређено време ради 

замене одсутне запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених Законом о раду 
(„Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05 и 54/09, 32/13, 75/14), треба да 
испуњава и посебне услове предвиђене чл. 120 ст. 1 тачке 1, 2, 3, 4 и 5 и 
чл. 8 став 2 и став 4 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13) и да има одговарајући степен и 
врсту стручне спреме, у складу са Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16), и то: да има одговарајуће обра-
зовање; да има образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у скла-
ду са Европским системом преноса бодова; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да 
има држављанство Република Србије; да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (српски језик).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити одговарајућу документацију 
којом се доказује испуњеност услова предвиђених Законом, Правилни-
ком и овим конкурсом: диплому о стеченом одговарајућем образовању, 
потврду или уверење високошколске установе о образовању из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодо-
ва и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци) и извод из 
матичне књиге рођених. Доказ да кандидат зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад - српски језик, у обавези су да доставе само кан-
дидати који образовање нису стекли на српском језику (потврда одгова-
рајуће високошколске установе да је кандидат положио испит из српског 
језика). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способност за рад са 
децом и ученицима доставља изабрани кандидат, пре закључења угово-
ра о раду. Доказ да кандидат није осуђиван прибавља школа. Документа-
ција се доставља у оригиналу или овереним фотокопијама. Рок за пријаву 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве, као и пријаве са неовереном документацијом, неће 
се разматрати. Пријаве слати на адресу школе или донети лично у прос-
торије школе, радним даном од 9 до 12 часова. У пријавама обавезно 
нагласити за које радно место кандидат конкурише.

 Наука и образовање
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КРУШЕВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА

“ЉУБИВОЈЕ БАЈИЋ”
37244 Медвеђа

тел. 037/723-415

Професор немачког језика
са 22% радног времена, на одређено време ради 

замене одсутне запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: Сходно чл. 8 и чл. 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања, кандидати треба да испуњавају следеће услове: одговарајуће 
образовање у складу са чл. 2 ст. 2 и чл. 3 ст. 1 тачка 3-1 (професор немач-
ког језика) Правилника о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016 и 10/2016); да поседују 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; држављанство 
Републике Србије; да знају језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад (српски језик). Као докази се подносе: оверен препис дипломе, 
извод из матичне књиге рођених, извод из матичне књиге венчаних (за 
особе које су мењале презиме), уверење о држављанству, уверење о 
неосуђиваности и лекарско уверење (приликом закључивања уговора о 
раду). Кандидати који уђу у ужи избор биће упућени на претходну про-
цену способности за рад са децом и ученицима у Националну службу за 
запошљавање у Крушевцу. Пријаве са биографијом (обавезно навести 
контакт телефон) се подносе у року од 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“, на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ТРСТЕНИК
37240 Трстеник, Вука Караџића 11

тел. 037/711-842

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће високо образовање за 
наставника и стручног сарадника стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама 
у трајању од четири године, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима; да има најмање пет година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одго-
варајућег високог образовања; да има дозволу за рад - лиценцу; да има 
обуку и положен испит за директора установе (изабрани директор који 
нема положен испит за директора дужан је да га положи у року од годину 
дана од дана ступања на дужност); да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Уз пријаву кандидат треба да приложи: оверену фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми (овера не старија од 6 месеци), 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту - лиценци 
(овера не старија од 6 месеци), потврду о радном стажу у образовању 
након стеченог одговарајућег образовања, лекарско уверење (не старије 
од 6 месеци), уверење да кандидат није осуђиван (не старије од 6 месе-
ци), уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месци), 
биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом про-
грама рада директора школе. Доказ о испуњености услова да кандидат 
има завршену обуку и положен испит за директора установе прибавља 
школа. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови“. Пријаве са доказима о испуњавању услова доста-
вит на горенаведену адресу или лично код секретара школе, са назнаком 
„Конкурс за избор директора“.

ЛЕСКОВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЗЕНЕЉ ХАЈДИНИ“

Тупале
16240 Медвеђа

тел. 062/1764-716

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, високо образовање на студијама 
другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистич-
ке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу 
са Законом о високом образовању („Сл. гласник Републике Србије”, бр. 
76/05, 100/07 - аутентично тумачење и 97/08), 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; лице које испуњава услове за наставника школе, за педаго-
га и психолога; да има дозволу за рад, обуку и положен испит за дирек-
тора установе и најмање 5 година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; лице 
које има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; држављанство Републике Србије; доказ о познавању 
албанског језика. 

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: биографске податке, односно 
радну биографију; оверен препис дипломе о завршеном одговарајућем 
високом образовању; оверен препис уверења о положеном стручном 
испиту (дозвола за рад); потврду о раду у области образовања; уверење 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама образовања и васпитања; 
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених; лекарско уверење да има физичку, психичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима. Рок за пријављивање 
кандидата је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће бити разматране. Пријаве слати на горенаведену 
адресу. Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе, на број 
телефона: 062/176-4716.

ШКОЛА ЗА ТЕКСТИЛ И ДИЗАЈН
16000 Лесковац, Вилема Пушмана 21

тел. 016/241-262

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабрано лице које испуња-
ва следеће услове: да има одговарајуће високо 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 
испуњава услове за наставника средње стручне школе за подручје рада 
текстилство или култура, уметност и јавно информисање, за педагога и 
психолога; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђивано правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије; да 
има дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе и нај-
мање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; да зна језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: биографске податке, односно 
радну биографију; оверену фотокопију дипломе о завршеном одгова-
рајућем високом образовању, у складу са чланом 8 став 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, за наставника средње стручне 
школе и у неком од постојећих подручја рада школе: текстилство; култу-
ра, уметност и јавно информисање, за педагога или психолога; оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту за лиценцу/стручном 
испиту (дозволи за рад); потврду о раду у установи на пословима обра-
зовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања у трајању 
од најмање 5 година; уверење да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
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тема образовања и васпитања - прибавља школа по службеној дужности; 
уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених. Лекарско 
уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима доставља изабрани кандидат, пре закључења угово-
ра о раду. Доставити и остала документа која могу послужити приликом 
доношења одлуке о избору. Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране. Пријаве се достављају на адресу школе. Телефон за 
информације: 016/241-262.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
16230 Лебане, 19. август 3

тел/факс: 016/846-292

Педагошки асистент
са непуним радним временом, на одређено време, 

најдуже до 31.08.2017. године
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, сертификат о савладаним уводним 
као и модуларним обукама које се односе на рад са децом, њиховим поро-
дицама и стручним институцијама (обука за педагошког асистента); да 
кандидати имају 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 основама систе-
ма образовања и васпитања; да имају држављанство Републике Србије. 
Доставити: уверење о држављанству, оверену фотокопију дипломе о 
стручној спреми, извод из матичне књиге рођених. Уверење о здравстве-
ној способности се подноси пре закључења уговора о раду, а доказ о 
неосуђиваности прибавља школа. У току поступка одлучивања о избору 
кандидата надлежна служба за запошљавање врши проверу психофи-
зичких способности кандидата, применом стандардизованих поступака. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса у публика-
цији ,,Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматра-
ти. Пријаве слати на горенаведену адресу.

НИШ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И

ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
18000 Ниш, Чарнојевића 10а

Сарадник у звању асистента за ужу научну 
област Научне дисциплине у спорту и 

физичком васпитању, за предмете Катедре за 
индивидуалне спортове

УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа сарадника у звању асис-
тента прописани су чланом 72 Закона о високом образовању, чланом 138 
Статута Универзитета у Нишу и чланом 104 Статута Факултета спорта 
и физичког васпитања у Нишу: високошколска установа бира у звање 
асистента, студента докторских студија који је претходне нивое студија 
завршио са укупном просечном оценом најмање 8 и који показује сми-
сао за наставни рад; високошколска установа може у звање асистента 
изабрати и магистра наука коме је прихваћена тема докторске дисерта-
ције. Уз пријаву доставити: биографске податке, препис дипломе о сте-
ченом високом образовању, академском називу магистра наука, потврду 
о статусу студента докторских студија или пријављеној докторској дисер-
тацији, списак радова са библиографским подацима, као и саме радове. 
Рок за пријаву је 15 дана.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СРЕТЕН МЛАДЕНОВИЋ МИКА“

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

Наставник математике
са 66,67% радног времена, на одређено време до 

повратка одсутног запосленог
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 8 Закона о основама 
система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадика у основној школи (доказ доста-
вити у овереној фотокопију, уз пријаву на оглас); психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и ученицима (доказ доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду); да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 

став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ 
прибавља школа); држављанство Републике Србије (доказ доставити у 
овереној фотокопији, уз пријаву на оглас). Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОШ „ДУШАН РАДОВИЋ“

18000 Ниш, Ђердапска 45
тел. 018/206-880

Оглас објављен 14.12.2016. године у публикацији „Послови“, 
мења се за радно место: наставник техничког и информатичког 
образовања са 40% радног времена, на одређено време ради 
замене одсутне запослене преко 60 дана, тако што се бришу 
наведени услови, а у новим условима треба да стоји: професор 
техничког образовања; професор технике; професор технике 
и информатике; професор информатике и техничког образо-
вања; професор техничког образовања и машинства; професор 
технике и машинства; професор машинства; професор електро-
технике; професор техничког образовања и техничког цртања; 
професор техничког образовања и физике; професор физике 
и основа технике; професор техничког образовања и хемије; 
дипломирани педагог за физику и општетехничко образовање 
ОТО; дипломирани професор физике и основа технике за основ-
ну школу; професор физике и основа технике за основну шко-
лу; професор техничког образовања и васпитања; професор 
техничког васпитања и образовања; професор политехничког 
образовања и васпитања; професор политехничког васпитања 
и образовања; професор политехничког образовања; професор 
технике и графичких комуникација; професор производно-тех-
ничког образовања; дипломирани педагог за техничко обра-
зовање; дипломирани педагог за за физику и основе технике; 
професор основа технике и производње; професор политехни-
ке; професор технике и медијатекарства; професор техничког 
образовања и медијатекар; дипломирани физичар - професор 
физике и основа технике за основну школу - мастер; дипломи-
рани професор физике и основа технике за основу школу - мас-
тер; дипломирани професор технике и информатике - мастер; 
дипломирани професор технике - мастер; мастер професор тех-
нике и информатике; мастер професор информатике и технике; 
професор основа технике и информатике. Уз пријаву по распи-
саном конкурсу кандидат треба да поднесе: оригинал или ове-
рену фотокопију извода из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци), 
оверени препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању, а за лица којима још није изда-
та диплома оверену фотокопију уверења о стеченом одгова-
рајућем образовању; уверење надлежне високошколске уста-
нове о образовању из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова прак-
се у установи, у складу са Европским системом преноса бодо-
ва; кандидат који је у току студија положио испит из педагогије 
и психологије или је положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу, доставља оверену фотокопију уверења надлежне 
високошколске установе о положеним испитима из педагогије 
и психологије, односно оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту, односно испиту за лиценцу; оверену 
фотокопију потврде одговарајуће високошколске установе о 
положеном испиту из српског језика (само кандидат који није 
одговарајуће образовање стекао на српском језику).

СПЕЦИЈАЛНА ШКОЛА СА
ДОМОМ УЧЕНИКА „БУБАЊ“
18000 Ниш, Бубањских хероја 3

тел. 018/263-801

Медицинска сестра
на одређено време ради замене одсутног радника

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, смерови: општи, 
педијатријски, васпитачки или физиотерапеутски; психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење 
доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду); да канди-
дат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело из члана 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања 
(доказ прибавља школа); држављанство Републике Србије. Кандидат уз 
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пријаву треба да достави: доказ о стручној спреми у овереној фотоко-
пији, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матич-
не књиге рођених. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање.

НОВИ ПА ЗАР
ОСНОВНА ШКОЛА

„СТЕФАН НЕМАЊА“
36300 Нови Пазар, 37. санџачке дивизије бб

тел. 020/334-030

Професор енглеског језика
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, потребно је да кан-
дидат поседује одговарајуће високо образовање предвиђено чланом 8 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл гласник РС“, 
број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015, 68/2015, 62/2016) и Правилни-
ком о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, број 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016), као и да испуњава услове предвиђене чланом 120 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл гласник РС“, број 
72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015, 68/2015, 62/2016). Уз пријаву доста-
вити: доказ о стеченом одговарајућем образовању, доказ да кандидат 
има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на одговарајућој високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова, уверење о држављан-
ству, доказ о познавању језика на коме се изводи образовно-васпитни 
рад. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

НОВИ С А Д
ОСНОВНА ШКОЛА

“ХЕРОЈ ПИНКИ”
21400 Бачка Паланка

Трг братства јединства 12

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета, са 30% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о висо-
ком образовању почев од 10.09.2005. године, по програму за настав-
ника енглеског језика или професор, односно дипломирани филолог за 
енглески језик и књижевност, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10.09.2005. године; поседовање психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима; држављанство Републике 
Србије; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ о 
држављанству Републике Србије, оверен препис или оверену фотокопију 
уверења или дипломе за професора, односно дипломираног филолога 
за енглески језик и књижевност и лица која испуњавају услове у складу 
са Правилником о врсти стручне спреме наставника који изводе обра-
зовно-васпитни рад из страног језика као обавезног предмета програ-
ма у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013), оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, уколико је кандидат исти положио. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве се достављају на 
горенаведену адресу школе.

ОШ „МОША ПИЈАДЕ“
21429 Бачко Ново Село, Вука Караџића 4

тел. 021/779-006

Професор хемије
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана, са 20% радног времена

УСЛОВИ: Степен и врста стручне спреме наставника у основној школи 
прописани су Правилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016 и 10/2016): дипломирани хемичар; про-
фесор хемије; професор хемије и физике; професор хемије и биологије; 
дипломирани хемичар опште хемије; дипломирани хемичар за истра-
живање и развој; дипломирани физикохемичар; дипломирани хемичар 
- смер хемијско инжењерство; професор биологије и хемије; професор 
физике и хемије за основну школу; дипломирани професор биологије и 
хемије; дипломирани хемичар - професор хемије; дипломирани 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 - мастер; мас-
тер професор хемије; мастер хемичар; мастер професор физике и хемије; 
мастер професор биологије и хемије. Лица која су стекла академско 
звање мастер морају имати претходно завршене основне академске сту-
дије хемије. Кандидат треба да има и: држављанство Републике Србије; 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да приложи: овере-
ну фотокопију дипломе о стеченој врсти и степену стручне спреме; уве-
рење о држављанству; уверење надлежне здравствене организације о 
психичкој, физичкој и здравственој способности; извод из матичне књиге 
рођених; уверење о некажњавању. Уверење о некажњавању школа при-
бавља по службеној дужности од надлежног секретаријата унутрашњих 
послова. Пријаве слати на горенаведену адресу.

 Наука и образовање

Посао се не чека, посао се тражи
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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

21000 Нови Сад, Др Зорана Ђинђића 2

Наставник страног језика за ужу научну 
област Германистика, предмет Немачки језик
УСЛОВИ: Ближи услови за избор у звање одређени су чл. 121-129 Ста-
тута Филозофског факултета, Правилником о ближим условима за избор 
у звања наставника Универзитета у Новом Саду и Статутом Универзите-
та у Новом Саду. Потребна документација: оверена фотокопија дипломе 
о завршеним основним студијама из стране филологије (немачки језик 
и књижевност), према прописима који су важили до ступања на снагу 
Закона о високом образовању или завршене мастер академске студије из 
стране филологије (немачки језик и књижевност); биографија саставље-
на 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 универзитетског професора), у папирном облику и на CD-у; пода-
ци о досадашњем раду; потврда о искуству у раду од најмање 5 година у 
високошколској установи у извођењу језичких вежби страног језика; спи-
сак стручних и научних радова, као и сами радови. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са доказима 
о испуњавању услова доставити на горенаведену адресу. Рок за подно-
шење пријава је 15 дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“.

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НОВОМ САДУ

21000 Нови Сад, Школска 1
тел. 021/4892-500

Сарадник - практичар за ужестручну област 
Инжењерство заштите животне средине и 

заштите на раду
УСЛОВ: студент. Поред општих услова предвиђених законом, кандидати 
морају да испуне и посебне услове предвиђене Законом о високом обра-
зовању (члан 72б) и општим актима школе. Посебни услови: потребно је 
да су кандидати запослени у установама, односно предузећима са који-
ма школа има потписан уговор о обављању инжењерске праксе/стручне 
праксе; да обављају послове из области за коју се бирају, да имају нај-
мање VI степен стручне спреме и три године радног искуства у струци. 
Пријаве се шаљу на горенаведену адресу. Конкурс је отворен пет дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“.

ТИМС - ФАКУЛТЕТ ЗА
СПОРТ И ТУРИЗАМ

21000 Нови Сад, Радничка 30а

Наставник (сва звања), поље друштвено-
хуманистичких наука, научна област 

Физичко васпитање и спорт, ужа научна 
област Кинезиологија

на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: докторат наука из одговарајуће научне области. Посебан услов 
је да кандидат има одговарајуће компетенције у педагошком раду из 
одговарајуће научне области. Поред наведених услова, кандидат треба 
да испуњава услове предвиђене Законом о високом образовању, Законом 
о раду и Статутом Факултета за спорт и туризам. Уз пријаву на конкурс 
кандидат треба да поднесе доказе о испуњености услова: радну биогра-
фију, оригинал или оверену фотокопију дипломе, фоткопију личне карте, 
уверење надлежног државног органа да није осуђиван за кривична дела, 
као ни да се пред надлежним органима не води кривични поступак про-
тив кандидата, списак објављених научних радова и саме радове. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаву са наведе-
ним доказима о испуњавању услова конкурса кандидати могу послати на 
горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“.

ГИМНАЗИЈА “ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”
21460 Врбас, Палих бораца 9

Наставник руског језика
са 20% радног времена, на одређено време ради 

замене одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник хемије
на одређено време ради замене запосленог 
распоређеног на функцију директора школе

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидати морају 
да испуњавају и следеће услове: одговарајуће образовање у складу са 
чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС“, број 72/09, 52/11, 55/2013, 35/2015 - аутентично тума-
чење, 68/2015 и 62/2016 - одлука УС) и у складу са Правилником о врсти 
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставни-
ка у гимназији; да имају психолошку и здравствену способност за рад 
са ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; да имају држављанство Републике Србије. Школа 
прибавља уверење из тачке 3 став 1 члан 120 ЗОСОВ, а уверење из тачке 
2 изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати требају да доставе: уверење о држављан-
ству РС (оригинал или оверена копија, не старије од 6 месеци), извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија, не старије од 6 
месеци), оригиналну исправу или оверену копију исправе о завршеном 
школовању. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. 
Пријаве се достављају на горенаведену адресу, путем поште или лично, 
са назнаком “За конкурс”.

 Наука и образовање

Национална служба 
за запошљавање Посао се не чека, посао се тражи
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ПАНЧЕВО
ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

„МАРА МАНДИЋ”
26000 Панчево, Цара Душана 34

тел/факс: 013/353-284
e-mail: info@maramandic.edu.rs

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства
УСЛОВИ: Под одговарајућим образовањем за наведено радно место под-
разумева се дипломирани дефектолог/мастер, дефектолог - сурдолог. 
Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има одговарајуће обра-
зовање у складу са чланом 8 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, број 72/09, 52/2011, 55/13 и 68/15); 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву на кон-
курс кандидат је дужан да приложи: краћу биографију, оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, доказ о образовању из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова; уверење о држављанству; извод из матичне књиге 
рођених; лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима (подноси се пре закључења уговора 
о раду). Уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања - прибавља школа по службеној дужности. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Прија-
ве слати на горенаведену адресу или предати лично. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе и путем телефона: 013/353-
284.

ПИРОТ
ОШ „ДУШАН РАДОВИЋ“
18300 Пирот, Занатлијска бб

Благајник
на одређено време ради замене одсутне запослене

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених у члану 24 Закона о раду 
и члану 9 Правилника о организацији и систематизацији послова у ОШ 
„Душан Радовић“ у Пироту, кандидат треба да има: одговарајуће обра-
зовање; психичку, физичку и здравствену способност; 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. Кандидати треба да испуњавају и посебне услове из члана 25 Пра-
вилника о организацији и систематизацији послова у ОШ „Душан Радо-
вић“ у Пироту: да имају IV степен стручне спреме - завршена средња 
економска школа и да познају рад на рачунару. Пријаве са доказима о 
испуњавању услова подносе се поштом на горенаведену адресу или у 
просторијама секретаријата школе, у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Уз пријаву кандидати подносе: оверен препис дипломе 
(фотокопија) о завршеном школовању, уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених.

ПОЖ АРEВАЦ
СРЕДЊА ШКОЛА У

ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ
12220 Велико Градиште, Житни трг 4

тел. 012/662-131
Ложач - руковалац парних котлова

на одређено време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба испуњава услове прописане чл. 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања; да има завршену средњу 
школу и положен стручни испит за раднике који раде на пословима 
заштите од пожара. Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс подне-

су: доказ о стручној спреми (диплома), извод из матичне књиге рођених 
и уверење о држављанству (не старије од шест месеци). Уверење да кан-
дидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из члана 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања 
- прибавља школа. Лекарско уверење кандидат прилаже пре закључи-
вања уговора о раду. Пријаве са документима и назнаком „За оглас“ сла-
ти на адресу школе или лично предати у секретаријату школе, сваког 
радног дана, од 8 до 14 часова. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити узете у разматрање, као ни копије докумената које нису оверене од 
стране надлежног органа.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
СА ДОМОМ УЧЕНИКА

„СОЊА МАРИНКОВИЋ” 
12000 Пожаревац, Илије Бирчанина 70

тел. 012/223-388, 012/541-156

Васпитач
за рад у дому ученика, на одређено време ради 

замене одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове прописане чланом 120 
став 1 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: да има 
одговарајуће високо образовање прописано чланом 8 став 2 тачке 1 и 2 
Закона и чланом 2 Правилника о врсти образовања васпитача и стручних 
сарадника и условима и критеријумима за избор стручног сарадника - 
асистента у дому ученика („Службени гласник Републике Србије”, број 
77/2014), као и 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. Сходно члану 121 став 
10 Закона, наставник, васпитач и стручни сарадник који је у току сту-
дија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има одговарајуће обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; да има држављанство Републике Србије; да зна језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. 
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом кандидат под-
носи следеће доказе: оверену фотокопију дипломе или уверења о сте-
ченом одговарајућем образовању; уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију), извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверену фотокопију), доказ о поседовању обра-
зовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом 
на високошколској установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова, односно уверење или други одговарајући 
документ о положеном испиту из педагогије и психологије у току студија 
или доказ о положеном стручном испиту, односно положеном испиту за 
лиценцу. Уколико кандидат није стекао средње, више или високо образо-
вање на српском језику, у обавези је да достави доказ о положеном испи-
ту из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. 
Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду, а 
уверење о неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Прија-
ве послати на адресу школе, са назнаком „За конкурс”. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити у школи или путем телефона: 012/223-
388, 012/541-156. 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ“

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

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана, са 72,5% радног времена
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог или првог сте-
пена за образовање васпитача, у складу са Законом о високом образо-
вању или VI степен стручне спреме - виша школа за образовање вас-
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питача; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и 
ученицима; држављанство Републике Србије; да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања.

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа васпитач-
ког смера; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и 
ученицима; држављанство Републике Србије; да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ о држављанству 
Републике Србије (уверење о држављанству или извод из матичне књи-
ге рођених - у оригиналу или оверена копија) и оригинал или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању. Пријаву послати на горе-
наведену адресу, са назнаком: „За конкурс за васпитача” или „За конкурс 
за медицинску сестру - васпитача”. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код в.д. директора и секретара ПУ и путем телефона: 012/210-
308.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЛАНЕ“

12240 Кучево, Браће Ивковић 2
тел. 012/852-366

Стручни сарадник - педагог
на одређено време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана (до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства ради неге детета)

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање стечено на студијама 
другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са 
законом 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, односно VII степен стручне спреме и образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова 
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом пре-
носа бодова; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; да је држављанин Републике Србије; да је пунолетан; да 
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву канди-
дат подноси (у оригиналу или оверене фотокопије) следећа документа: 
диплому о стеченом образовању, извод из матичне књиге рођених (не 
старији од 6 месеци или трајни), уверење о држављанству (не старије од 
6 месеци). Рок за пријаву кандидата је 15 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“.

ПРОКУПЉЕ
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА

ПУ „ПРВА РАДОСТ“
18412 Житорађа, Војводе Мишића 3

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 24.08.2016. године, за 
пријем васпитача на одређено време до повратка запосленог са 
функције директора, поништава се у целости.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„ЂУРО ЂАКОВИЋ“

Подујево
18430 Куршумлија, Топличка 14

тел. 027/380-533

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Право учешћа на конкурсу има кандидат који испуњава усло-
ве прописане чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 
55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 ОУС9, однос-
но високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), у складу са Законом о високом образовању („Службе-
ни гласник РС“, бр. 87/16), почев од 10.09.2005. године или на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10.09.2005. године за наставника средње школе 
или стручног сарадника; најмање 5 година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; да 
има дозволу за рад или уверење о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу за наставника или стручног сарадника; да кандидат 
није осуђиван правоснажном судском пресудом за кривична дела утврђе-
на у члану 120, став 1, тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву кандидат 
подноси: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту (испит за лиценцу); 
потврду о радном искуству (фотокопија радне књижице); радну биогра-
фију са подацима о кретању у служби као и евентуалне прилоге којима 
доказује своје стручне, организационе, педагошке и друге способности; 
уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију - не ста-
рију од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оверену фотоко-
пију); уверење да се против њега на води кривични поступак; лекарско 
уверење (доставља кандидат који буде изабран пре закључења уговора 
о раду). Пријаву на конкурс послати на наведену адресу, у затвореној 
коверти, са назнаком: „Пријава за конкурс”. Рок за подношење пријаве 
је 15 дана од дана објављивања. О резултатима конкурса кандидат ће 
бити обавештен у року од 8 дана од дана доношења одлуке о избору 
директора школе.

СОМБОР
ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ У СОМБОРУ

25000 Сомбор, Подгоричка 4
тел. 025/412-030

Наставник страног језика за ужу научну 
област Лингвистичке науке - енглески језик

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: Кандидати морају имати завршено високо образовање првог 
степена у трајању од 4 године (240 ЕСПБ), студијски програм енглески 
језик, објављене научне, односно стручне радове у области за које се 
бирају и способност за наставни рад. Кандидати уз пријаву подносе: ове-
рену копију дипломе основних студија, кратку биографију, библиографију 
објављених радова и саме радове, уверење да нису осуђивани и лекарско 
уверење. Пријаве слати на адресу факултета. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати. Поступак избора у звање и заснивање 
радног односа спроводи се у складу са одредбама Закона о високом обра-
зовању, одредбама статута и општих аката Универзитета у Новом Саду 
и Статута и општих аката Факултета. Рок за пријаву је 15 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови“.
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ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

„МАРКО ОРЕШКОВИЋ“
25252 Бачки Грачац, Личка 16

тел. 025/5767-503
Оглас објављен у публикацији „Послови“ 23.11.2016. године 
поништава се у целости.

СУБОТИЦА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

“ПЕТАР ПАН”
Мали Иђош

24322 Ловћенац, 13. јули 8
тел. 024/735-061

e-mail: pan-petar@open.telekom.rs

Спремачица
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајућу стручну спрему - I степен; да има 
општу здравствену способност; 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 Републике Србије. 
Уз пријаву кандидати треба да доставе: уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, уверење или диплому о стеченом образо-
вању, све у оригиналу или овереној фотокопији. Доказ о здравственој 
способности доставља се пре закључења уговора о раду. Доказ да кан-
дидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, школа ће прибавити по службеној дужности од МУП-а, за изабра-
ног кандидата. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СЕЧЕЊИ ИШТВАН“

24000 Суботица, Карађорђев пут 94
тел. 024/525-799

Професор разредне наставе у продуженом 
боравку

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

помоћника директора, а најдуже до 31.08.2017. 
године, са 60% радног времена

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

Професор географије
за рад у одељењима у којима се настава изводи 
на српском наставном језику, на одређено време 

ради замене одсутног запосленог преко 60 дана, до 
повратка запосленог са послова директора школе, 

а најдуже до 12.08.2018.године, са 40% радног 
времена

УСЛОВИ: професор географије, дипломирани географ, професор гео-
графије и историје, дипломирани професор биологије и географије, 
дипломирани професор географије и информатике, професор биоло-
гије - географије, професор физике - географије, професор географије 
- информатике, дипломирани професор географије - мастер, дипломи-
рани географ - мастер, мастер географ, мастер професор географије, 
мастер професор биологије и географије, мастер професор географије 
и информатике, дипломирани географ - просторни планер. Лица која су 
стекла академско звање мастер, односно дипломирани - мастер треба да 
имају завршене основне академске студије студијског програма: геогра-

фија, дипломирани географ, професор географије, двопредметне студије 
биологије и географије или двопредметне студије географије и инфор-
матике. 

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају и следеће услове, на основу чл. 
120 до 122 Закона о основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/2013 - аутентично тумачење и 
68/2015): да имају одговарајуће 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 сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; 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 којем се ост-
варује образовно-васпитни рад. Доставити: уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, диплому о стеченом образовању, 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 шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова, доказ да кандидат зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад, краћу биографију. 
Тражене доказе кандидати достављају у овереној фотокопији. Доказ о 
здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско уве-
рење) доставља се пре закључења уговора о раду. Доказ о психофизич-
кој способности за рад са децом и ученицима издаје Национална служ-
ба за запошљавање и подноси се пре закључења уговора о раду. Доказ 
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања школа ће прибавити по службеној дужности, од 
надлежне полицијске управе МУП-а, за изабраног кандидата. Пријаве са 
потребном документацијом слати на горенаведену адресу, са назнаком 
„За конкурс“. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Одлу-
ка о избору кандидата биће донета у року од 30 дана од дана истека 
рока за подношење пријава, о чему ће бити обавештени сви кандидати, 
у складу са законом. Контакт телефон: 024/525-799, Гордана Поњаушић, 
секретар школе.

УЖИЦЕ
ОСНОВНА ШКОЛА

„НАДА МАТИЋ“
31000 Ужице, Хаџи Мелентијева бб

тел. 031/513-236

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има одгова-
рајуће образовање за наставника, васпитача или стручног сарадника 
из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања; 
дозволу за рад (лиценцу или стручни испит); обуку или положен испит 
за директора установе; најмање 5 година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; да има држављанство РС. Уз пријаву доставити: ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, доказ 
о поседовању лиценце за рад, доказ о радном стажу, доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима, уве-
рење о држављанству РС, биографију са кратким прегледом кретања у 
служби и предлогом програма рада директора школе. Конкурс је отворен 
15 дана од дана објављивања. Пријаве доставити на горенаведену адре-
су. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у обзир. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, на број 
телефона: 031/517-589.

 Наука и образовање
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ВИСОКА ПОСЛОВНО-ТЕХНИЧКА
ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

31000 Ужице, Трг Светог Саве 34
тел. 031/512-013

Наставник у звању предавача струковних 
студија за ужу научну област Рачунарско 
инжењерство и информатика (наставни 

предмети: Математичко моделирање, 
Мултимедијалне технологије, Рачунарска 

техника, Основи информатике, 
Рачуноводствени информациони системи и 

Оптимизација процеса)
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, академско звање магистра тех-
ничких наука из области за коју се бира, завршен машински факултет, 
ПМФ или ЕТФ, објављени стручни и научни радови, педагошко искуство 
(из области за коју се бира) и спососбност за наставни рад. Кандидати уз 
пријаву на конкурс подносе: биографију, оверену фотокопију дипломе о 
магистратури и завршеном факултету, списак научних и стручних радо-
ва, потврду о радном искуству. Услови за избор прописани су Законом 
о високом образовању, Статутом, Правилником организацији послова о 
систематизацији радних места и Правилником о избору у звање настав-
ника и сарадника школе.

Наставник практичне наставе за ужу научну 
област Грађевинско инжењерство

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: мастер академске студије (300 ЕСПБ бодова) или VII/1 степен 
стручне спреме, према прописима који су важили до ступања на снагу 
Закона о високом образовању, завршен грађевински факултет, најмање 
три године радног искуства у струци или пет година радног искуства у 
настави и да показује способност за наставни рад. Кандидати уз пријаву 
на конкурс подносе: биографију, диплому о стеченом високом образо-
вању, списак стручних радова, потврду о радном искуству. Услови за 
избор прописани су Законом о високом образовању, Статутом, Правилни-
ком о систематизацији радних места и Правилником о избору наставника 
и сарадника школе.

ОСТАЛО: Пријаву на конкурс, биографију и списак објављених радова 
доставити на CD-у, уређено у MS Word-у и у штампаној форми. Пријаве на 
конкурс се достављају у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, 
на адресу школе.

ВАЉЕВО
ОШ „РАЈКО МИХАИЛОВИЋ“
14214 Бањани, Карађорђева бб

тел. 014/461-102

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: да кандидат има високо образовање стечено на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске сту-
дије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; држављанство РС; најмање пет година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања 
за наставника, за педагога и психолога; дозвола за рад, обука и поло-
жен испит за директора установе (изабрани кандидат који нема поло-
жен испит за директора дужан је да га положи у року од годину дана од 
дана ступања на дужност); да има лиценцу за наставника или стручног 
сарадника. Уз пријаву кандидат треба да достави: оверену фотокопију 
дипломе, уверење о положеном стручном испиту за директора школе 
(оверену фотокопију), уверење о положеном испиту за лиценцу (оверену 
фотокопију), уверење о држављанству (оригинал или оверену фотоко-
пију), потврду о радном стажу и кратку биографију. Лекарско уверење 
се доставља пре закључивања уговора о раду, а доказ о некажњавању 
прибавља школа. Уколико кандидат не поднесе доказ о положеном испи-

ту за директора документација ће се сматрати потпуном. Рок за пријаву је 
15 дана од дана објављивања. Потпуну документацију слати поштом на 
адресу школе, са назнаком “За конкурс”.

ВРАЊЕ
ОСНОВНА ШКОЛА

„ВОЈВОДА РАДОМИР ПУТНИК“
17514 Џеп

тел. 017/479-130, 017/479-240

Наставник енглеског језика
у издвојеном одељењу у Репишту, са 10% радног 
времена (2 часа), на одређено време ради замене 

одсутне запослене преко 60 дана (до повратка 
раднице са породиљског одсуства и одсуства са рада 

ради неге детета)
УСЛОВИ: сагласно Правилнику о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник - Просветни глас-
ник“, бр. 11/2012 и 15/2013) - високо образовање. Кандидати треба да 
испуњавају услове прописане чл. 8 став 2 и чланом 120 став 1 Закона 
о основама система образовања и васпитања, као и услове предвиђе-
не систематизацијом радних места. Уз пријаву приложити: оверендоказ 
о школској спреми (диплома), уверење о држављанству (не старије од 6 
месеци), извод из матичне књиге рођених (оверен), потврду високошкол-
ске установе о остварености најмање 30 бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи у складу 
са ЕСПБ. Лице мора да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Потврду да лице није осуђивано за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, из чл. 120 став 
1 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавиће шко-
ла. Лекарско уверење подноси се пре закључења уговора о раду, и то од 
стране лица које је примљено по конкурсу. Проверу психофизичких спо-
собности за рад са ученицима обавља надлежна служба за послове запо-
шљавања у Врању са кандидатима који уђу у ужи избор, а испуњавају 
услове конкурса, применом стандардизованих поступака, сходно члану 
130 став 5 Закона. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Пријаве се подносе на горенаведену адресу.

ОШ „БРАНИСЛАВ НУШИЋ“
Ратаје, 17521 Ристовац
тел. 017/59-003, 59-035

Библиотекар
на одређено време до повратка радника са функције, 

за рад у Ратају и Буштрању
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме за наведено занимање. Кандидат 
треба да испуњава и остале услове предвиђене Законом о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 
55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 одлука УС), 
тј. да има општу здравствену способност, да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, да има држављанство 
РС и да познаје језик на ком 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 поступак пред судом 
(све то не старије од шест месеци), кратку биографију, оверену фотоко-
пију дипломе, тј. сведочанства. Пријаве слати на адресу: ОШ „Бранислав 
Нушић“ Ратаје, 17521 Ристовац. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране.

ОШ „БОРА СТАНКОВИЋ“
Јелашница

17510 Владичин Хан, Јелашница бб

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

године, тј. до 31.08.2017. године
УСЛОВИ: најмање средња стручна спрема, да кандидат познаје ромски 
језик (било који дијалекат); да има искуства у раду са децом из осетљи-
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вих друштвених група, посебно ромском децом; да је завршио обавез-
ну уводну обуку за педагошког асистента у организацији Министарства 
просвете; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. 
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на кон-
курс кандидат треба да приложи: оверену копију дипломе и уверење о 
држављанству. Доказ о испуњености услова из тачке 2 став 1 члана 120 
ЗОСОВ подноси се пре закључења уговора о раду, а доказ из тачке 3 
прибавља школа. Ближе информације о конкурсу могу се добити путем 
телефона: 017/476-250.

ЗАЈЕЧАР
ОСНОВНА ШКОЛА

„9. СРПСКА БРИГАДА“
19370 Бољевац, Кнеза Милоша 11

тел. 030/463-353

Сарадник за рад са ученицима на дужем 
кућном лечењу

за 30% радног времена, на одређено време до краја 
школске 2016/2017. године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме за психолога, педагога или лице које 
може да изводи наставу или друге облике образовно-васпитног рада 
у разредној настави према Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - 
Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016 и 10/2016), а у складу са 
чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13). Кандидат уз молбу прилаже: оверену 
фотокопију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем образовању, 
уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију, не старије 
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену 
фотокопију, не старији од 6 месеци); уверење да има образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодо-
ва и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова; доказ да је кандидат стекао високо образовање на српском језику 
или је положио испит из српског језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе (оригинал или оверена фотокопија). Уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом (лекарско 
уверење) изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о раду. 
Уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања школа прибавља по службеној дужности. Пријаве 
доставити на адресу школе, са назнаком „За конкурс“. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у обзир. Рок за подношење молбе је 8 
дана од дана објављивања конкурса.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ЂУЛИЋИ“

19000 Зајечар, Насеље Краљевица бб
тел. 019/441-173

Васпитач
на одређено време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из члана 8 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља установа. Услов да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима доказује се лекарским уверењем, које изабрани кандидат 
доставља пре закључења уговора о раду. Уз пријаву и биографију кан-
дидати су дужни да доставе: диплому о стеченом образовању, потврду 
факултета да су у току студија положили испите из педагогије и психоло-
гије или уверење о положеном стручном испиту, уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, а као 
доказ о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад узима 
се да је образовање стечено на српском језику - на основу дипломе о 
стеченом образовању. Документација се подноси у оргиналу или овере-

ној фотокопији. Рок за пријављивање кандидата на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања. Пријаве са потребном документацијом доставити 
на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.

 Наука и образовање

Посао се не чека, посао се тражи



   |  Број 705 | 21.12.2016. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs36 

 Наука и образовање

Највећа понуда 
слободних послова 
на једном месту
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Прва регионална конференција о породичном предузетништву у Србији, Црној Гори и БиХ

Мала и средња предузећа, међу којима су породична најбројнија, чине 99,8 одсто привредних 
друштава и са 65 одсто учествују у укупном броју запослених

ОД ИДЕЈЕ ДО ИСПЛАТИВОГ БИЗНИСА

„Током ове године 3.600 особа је добило средства На-
ционалне службе за запошљавање за покретање сопственог 
бизниса“, рекао је Зоран Мартиновић, директор НСЗ. Об-
раћајући се учесницима Прве регионалне конференције о 
породичном предузетништву, која је почетком овог месеца 
одржана на Златибору, Мартиновић је истакао да више од 70 
одсто кандидата успе да развије и одржи посао и после 12 
месеци од оснивања фирме.

„Незапослени су највише заинтересовани за производњу 
и прерађивачке делатности, пре свега за израду одевних 
предмета, производњу хлеба, прераду млечних и месних 
производа. Велико је интересовање и за сектор услуга, од 
фризерских до књиговодствених. У овој години је за средства 
конкурисало 6.500 људи, а 3.600 је добило по 180.000 дина-
ра да започне сопствени бизнис. Наредне године ће радници 
који су проглашени за технолошки вишак моћи да аплици-
рају за 200.000 динара“, казао је Мартиновић.

Конференцији на Златибору присуствовало је преко 100 
учесника, власници породичних предузећа, незапослени, 
представници друштвено одговорних домаћих и страних 
компанија, представници дипломатског кора, влада Репу-
блике Србије и Црне Горе, Савета министара Босне и Хер-

цеговине, Републике Српске и Федерације БИХ, НБС, пред-
ставници институција, локалних самоуправа, међународних 
организација, експерти, невладин сектор и медији. 

„Општина Чајетина једна је од водећих општина у Ср-
бији када је у питању породично предузетништво и увек нам 
је част да подржимо овакве догађаје. Ово је идеална прилика 
за све предузетнике да се упознају, размене контакте и дођу 
до решења за заједничке проблеме“, рекао је председник 
општине Чајетина Милан Стаматовић.

Мале фирме, велики капитал
Породичне фирме наилазе на препреке различитих вр-

ста и од самог почетка суочавају се са проблемима.
Биљана Јовановић, власница „Луне“, рекла је да је 

њено предузеће у групи фирми које су почеле са двоје или 
троје људи, а постале интернационалне компаније.

„Наша породична фирма је настала без великих амби-
ција. Данас имамо 180 стално запослених и 250 коопераната 
и подизвођача. Више од 50 одсто производа извозимо широм 
света, а ускоро ћемо нашу робу продавати и у Русији. У свим 
земљама региона послујемо више од 15 година и сматрам да 
су мале фирме које добро послују велики капитал ове земље“, 
рекла је Биљана Јовановић.

Члан Градског већа општине Бајина Башта Ненад Ле-
чић истакао је да је у овој општини раније било много затво-
рених фабрика, које су стагнирале до тренутка када су сами 
становници почели да раде у њима. 

„Нису се фабрике понудиле инвеститорима, потенцијал 
града понуђен је пре свега локалном становништву“, казао 
је Лечић.

Извори финансирања и бирократија задају највише гла-
вобоље власницима породичних фирми, а муче их и недо-
умице да ли ће њихови потомци бити спремни да наследе 
породични бизнис.

Маја Пејчић, директорка Сектора за управљање пројек-
тима Развојне агенције Србије, истакла је да мала и средња 
предузећа, међу којима су породична најбројнија, чине 99,8 
одсто привредних друштава и да са 65 одсто учествују у уку-
пном броју запослених, али да у БДП доприносе са 56 одсто.

„Развојна агенција Србије разним облицима финанси-
рања велика је подршка предузетницима. Савет младим 
предузетницима је да треба да се окрену иновацијама и ре-
довно прате информације“, рекла је Маја Пејчић.

Предузетништво у туризму
Нада Јовановић, директорка Туристичке организације 

Републике Српске, говорила је о породичним угоститељским 
фирмама које су постале самостални брендови, јер су успеле 
да створе препознатљив туристички производ.

„Када говоримо о туризму, говоримо и о културно-исто-
ријском наслеђу одређеног региона. Конференције попут ове 
су важне за промовисање туризма и компанија које послују 
у овој области“, рекла је Нада Јовановић.

„Регион Западне Србије веома је успешан у улагању у 
сеоски туризам. Упркос копликованим процедурама успева-
мо да одржимо интересовање инвеститора да и даље улажу 
наш крај. Имамо много произвођача који су постигли успехе 
не само на домаћем, него и на иностраном тржишту“, иста-
као је Мирослав Рађен, директор Туристичке организације 
Западне Србије.

Конференција је имала за циљ да охрабри незапослена 
лица на самозапошљавање и умрежавање ради оснивања 
породичних предузећа. Подстакнут је дијалог свих реле-
вантних субјеката у друштву - предузетница/предузетника, 
представника владе, финансијских институција, привредних 
асоцијација, страних и домаћих компанија и невладиног сек-
тора, о креирању повољног пословног амбијента за оснивање 
и развој породичних предузећа. Такође, истакнута је неоп-
ходност увођења знања из области предузетништва у об-
разовни систем и већег учешћа предузетника у процесима 
економског одлучивања. Један од циљева конференције је 
да помогне умрежавању предузетника из Србије, Црне Горе, 
Босне и Херцеговине и њених ентитета Републике Српске и 
Федерације БИХ. В.Пауновић
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Обуке за незапослене

Све обуке су бесплатне, а за полазнике су обезбеђени уџбеници, радни материјал и 
опрема. Услов за укључивање у едукацију је био да се кандидати налазе на евиденцији 

НСЗ, као и да испуњавају одређене образовне критеријуме

ОБУЧИ СЕ ЗА ПОСАО

Обуке за тржиште рада представљају подршку про-
фесионалном развоју појединца, пружајући прилику 
за изградњу нових компетенција. Такође, корисне су 
и за послодавце, који ће добити адекватне канди-

дате за слободна радна места. Зато се одабир обука засни-
ва на анализи потреба локалног тржишта рада, са идејом 
да се премости дефицит знања и вештина неопходних за 
обављање конкретних послова у неким подручјима рада. 

Нови циклус
Филијала Националне службе за запошљавање у Сом-

бору покренула је нови циклус обука за незапослене, у 
складу са потребама тржишта рада. У плану је шест обука: 
у седишту филијале у Сомбору биће реализована обука за 
вођење пословних књига и обука за израду пица, у Оџацима 
се полазници обучавају за израду бурека и кора, у Апатину 
је почела обука за пословне секретаре, а у Кули за помоћника 
кувара и помоћника у трговини.

Све обуке су бесплатне, а за полазнике су обезбеђени 
уџбеници, радни материјал и опрема, као и заштита на раду. 
Услов за укључивање у обуку је био да се кандидати налазе 
на евиденцији НСЗ и да испуњавају одређене образовне кри-
теријуме. Током обуке полазници имају право на надокнаду 
трошкова превоза и на осигурање у случају повреде на раду 
и професионалног обољења.

Нови циклус обука за незапослене из угрожених група 
финансира се средствима Европске уније, кроз пројекат „ЕУ 
помоћ теже запошљивим групама“, а један од циљева пројек-
та је и проширење обима обука према потребама тржишта 
рада. Обуке ће реализовати Summit Consulting Services доо, у 
конзорцијуму са компанијама Европска консалтинг група и 
BOLT International.

Шанса за запошљавање или
самозапошљавањe

Филијала Националне службе за запошљавање у Лозни-
ци на основу анализе стања и токова на локалном тржишту 
рада, сваке године организује обуке за тржиште рада, са 
циљем да се незапосленим лицима омогући стицање до-
датних знања и вештина, кроз теоријско и практично оспо-

собљавање, како би постали што конкурентнији на тржишту 
рада и повећали своје шансе за запошљавање или самозапо-
шљавање. 

Филијала Лозница НСЗ је у 2016. години организовала 
неколико обука за тржиште рада, чији је извођач Агенција за 
образовање „Академија“ из Чачка. Обуку за енглески језик - 
ниво А2 похађа десет полазника. Укупан фонд часова је 80 
- три пута недељно, по три школска часа, у просторијама Ви-
соке школе за пословну економију и предузетништво, а обука 
се завршава крајем децембра.

У обуку за веб-дизајн укључено је десет полазника, који 
сваког радног дана имају по три школска часа, у Канцела-
рији за младе Лозница, до 11. јануара 2017. године.

Филијала Лозница НСЗ организује и обуке намењене ис-
кључиво особама са инвалидитетом, чији је извођач такође 
„Академија“ из Чачка.

Шест полазника похађа обуку за сервисере пи-си рачу-
нара, у трајању од 165 часова, која се одвија у Високој шко-
ли за пословну економију и предузетништво у Лозници и 
трајаће све до 3. фебруара 2017. године.

Обука за маникира-педикира намењена је за 6 незапос-
лених особа са инвалидитетом, које ће након 160 часова те-
оријске и практичне обуке имати компетенције за потпуно 
ново занимање, а тиме и веће шансе за запослење. Теоријски 
део обуке одвија се у Високој школи за пословну економију 
и предузетништво, а практични у салону Gaga Exclusive, до 
краја фебруара идуће године.

Преко пројекта Европске уније ИПА-2012 „Помоћ теже 
запошљивим групама“, лозничка филијала НСЗ ће организо-
вати још три обуке за тржиште рада, чији се почетак плани-
ра за средину јануара 2017. године: обуку за немачки језик 
- ниво Б1 (у два циклуса по 15 лица), за геронтодомаћице (у 
два циклуса по 12 лица) и основну информатичку обуку по 
ECDL стандарду (у два циклуса, по 18 особа).
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У Градској управи Града Панче-
ва 8. децембра је потписан Ме-
морандум о сарадњи на спре-
чавању дискриминације ЛГБТ 

особа. Поред организације „Лабрис“ и 
Националне службе за запошљавање, 
потписници меморандума су и Град 
Панчево, Савет за родну равноправност 
Скупштине града, Више и Основно ту-
жилаштво, Дом здравља, Црвени крст, 
Споменак, Заштитник грађана и Цен-
тар за социјални рад. Панчево је први 
град у Србији у коме је потписан овај 
споразум.

О значају меморандума говорили 
су председница Савета за родну рав-
ноправност Милица Тодоровић, гра-
доначелник Панчева Саша Павлов и 

Јелена Васиљевић из „Лабриса“. Гра-
доначелник је истакао да потписивање 
меморандума има велики значај и 
изразио задовољство што постоји по-
верење у Град Панчево. На овај начин 
се развија комуникација са грађанима, 
како би се могло благовремено реагова-
ти и спроводити мере и на овом пољу.

Будући да је Национална служба 
за запошљавање један од важних парт-
нера на локалу и карика у ланцу пре-
познавања дискриминације и примене 
антидискриминаторних норми, дирек-
тор Филијале Панчево НСЗ Ђорђе Лу-
кач присуствовао је потписивању ме-
морандума.

Циљ пројекта је јачање капацитета 
организација ангажованих у области 
заштите и промоције права ЛГБТ и 
других маргинализованих друштве-
них група, као и јачање капацитета 
интерсекторских мрежа у локалним 
заједницама за препознавање и адек-
ватно реаговање на дискриминацију. 
У склопу пројекта ради се мониторинг 
примене Стратегије за превенцију и 
борбу против дискриминације и однос-
ног Акционог плана. Предвиђено је да 
се пројектне активности изводе како 
на националном тако и на локалном 
нивоу.

Такође, постоји идеја да се у локалне 
интерсекторске мреже укључе пред-
ставници филијала НСЗ, локалних 
самоуправа, Управе за родну равноп-
равност, омбудсмана, тужилаштава, 
организација и удружења грађана, по-
лиције, образовних, здравствених уста-
нова и других релевантних институција 
на тему дискриминације. Овакво умре-
жавање институција и организација 
биће значајан ресурс за планирање и 
спровођење активности прикупљања 
података о случајевима дискримина-
ције и јачање капацитета локалних 
заједница за сузбијање ове појаве.

Представница „Лабриса“ је истакла 
наду да је ово први корак ка смањењу 
дискриминације и насиља над ЛГБТ 
особама, како у Панчеву тако и у целој 
Србији. 
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Национална служба за запошљавање је један од важних партнера на локалу и карика у ланцу 
препознавања дискриминације ЛГБТ особа и примене антидискриминаторних норми

     Србија посвећена поштовању људских права
   Насиље и дискриминација су и даље најприсутнији проблеми ЛГБТ особа, сма-
трају борци за њихова права, док из владине Канцеларије за људска и мањинска 
права кажу да је Србија посвећена унапређењу положаја ЛГБТ особа, те да се 
одређени напредак огледа и у томе што је тема поштовања њихових права при-
сутнија у јавности.
   Исто мишљење има и амбасадор Европске уније у Србији Мајкл Девенпорт, 
који је оценио да је Србија више него икада посвећена спровођењу Акционог 
плана за Поглавље 23, које се бави питањима владавине права и људских права, 
укључујући ту и спречавање дискриминације ЛГБТ заједнице.
   „У претходном периоду направљени су значајни помаци у институционалном, 
законодавном оквиру и примени мера, иако смо свесни да је питање спреча-
вања дискриминације лица на основу њихове сексуалне оријентације и родног 
идентитета осетљива тема у српској јавности, као и да је у појединачним слу-
чајевима тешко препознатљива“, рекла је директорка Канцеларије за људска и 
мањинска права Сузана Пауновић. Она је подсетила да је Акционим планом за 
примену Стратегије превенције и заштите од дискриминације за период 2015-
2018. године предвиђено 19 мера које се односе на ЛГБТ популацију. Како би се 
осигурала њихова реализација у пракси, Влада Србије образовала је Савет за 
праћење, који прати напредак у извршењу мера, спровођењу активности, по-
штовању рокова и благовремено упозорава на изазове у извршењу мера.
   Пракса показује и професионални напредак припадника полиције у погледу 
заштите ЛГБТ особа од насиља, као и запослених у центрима за социјални рад, 
који су адекватно обучени за поступање са овим особама и њиховим породи-
цама.
   „У претходном периоду реализовано је 35 обука у 13 градова широм Србије, 
у које су укључени представници 146 центара за социјални рад. У 30 јединица 
локалне самоуправе реализоване су обуке за полицију и судије са циљем поди-
зања капацитета у односу на питања ЛГБТ популације“, рекла је Пауновићева. Ивана Мучибабић



Београд 
Гундулићев венац 23-25  
тел. 011/2929-100, 2929-000

Нови Сад  
Алберта Томе 2 
тел. 021/4885-500

Зрењанин 
Сарајлијина 4 
тел. 023/519-800

Кикинда 
Доситејева 24 
тел. 0230/411-700

Панчево 
Војводе Радомира Путника 
20 
тел. 013/306-800

Вршац 
Феликса Милекера 21 
тел. 013/802-400

Сомбор 
Апатински пут 1 
тел. 025/464-000

Сремска Митровица 
Светог Димитрија 31 
тел. 022/638-800

Суботица 
Трг слободе 3/3 
тел. 024/644-600

Крагујевац 
Светозара Марковића 37 
тел. 034/505-500

Јагодина 
Љубише Урошевића 16 
тел. 035/201-011

Ниш 
Ратка Вукићевића 3 
тел. 018/501-200

Пирот 
Кнеза Милоша 59 
тел. 010/305-000

Прокупље 
Цара Лазара 49 
тел. 027/320-000

Бор 
7. јула 29 
тел. 030/453-100

Зајечар 
Николе Пашића 77 
тел. 019/444-500

Ваљево 
Владике Николаја 1 
тел. 014/295-600

Врање 
Тодора Шпанца 1 
тел. 017/407-100

Краљево 
Цара Душана 78 
тел. 036/302-000

Нови Пазар 
Шабана Коче 18 
тел. 020/330-000

Крушевац 
Балканска 33 
тел. 037/412-501

Лесковац 
11. октобра 25 
тел. 016/202-400

Пожаревац 
Шумадијска 31 
тел. 012/538-100

Смедерево 
Др Миладина Милића 2 
тел. 026/633-900

Ужице 
Железничка 22 
тел. 031/590-600

Пријепоље 
Санџачких бригада 11 
тел. 033/719-011

Чачак 
Жупана Страцимира 35 
тел. 032/303-700

Шабац 
Масарикова 31 
тел. 015/361-700

Лозница 
Кнеза Милоша 3 
тел. 015/879-700

Косовска Митровица 
Џона Кенедија бб 
тел. 028/420-600

Гњилане
Горње Кусце бб
тел. 064/8107-244
       

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Нови Сад  
Булевар Михаjла Пупина 6/I
тел. 021/48-85-90

Косовска Митровица
Дрварска 10
тел. 028/423-090
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