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КОЛИКО ЗНАШ, ТОЛИКО МОЖЕШ
За последње три године из наших судова и тужилаштава отишло је више од 500 

помоћника. Српским судовима прети опасност да остану без најбољих младих правника 
- упозорава Форум судија Србије. Овим упозорењем они су поново отворили причу о 

масовном одласку стручних кадрова из правосуђа у профитабилније професије

Београдска конференција правника

У Дому Народне скупштине Репу-
блике Србије, од 12. до 14 маја, 
одржана је прва Београдска 
конференција правника, која је 

окупила истакнуте правне стручњаке 
и младе правнике као панелисте у дис-
кусијама које су организоване о разним 
актуелним темама. Како су нагласили 
организатори, циљ конференције под 
називом „Tantum possumus, quantum 
scimus“ (Толико можемо, колико зна-
мо) је допринос едукацији будућих 
стручњака и њихово упознавање са 
практичним радом у жељеној профе-
сији и информисање учесника о свим 
могућностима које су им у реализацији 
њихових циљева на располагању.

Током конференције у предворју 
Народне скупштине одржан је мини 
сајам пракси, на којем су своје штандо-
ве, поред Националне службе за запо-
шљавање, имали и ЈП „Службени глас-
ник“, Народна банка Србије, Центар за 
развој каријере Универзитета у Београ-
ду и Јавнобележничка комора Србије. 

Народна банка Србије (НБС) већ 
10 година организује летњу праксу за 
студенте завршних година факултета 
различитих профила. 

„Заинтересовани студенти имају 
прилику да у оквиру летње праксе 
проведу два месеца на раду у НБС, да 
се упознају са различитим пословима 
који се у банци обављају и на тај начин 
допуне своје професионално искуство. 
То је веома добра одскочна даска за бу-
дуће професионалне изазове. Прошле 
године ангажовали смо око 40 студе-
ната и на основу евалуације коју сваке 
године радимо, знамо да су били јако 
задовољни искуством које су стекли, 
јер послове који се код нас обављају не 
ради нико други”, рекао је Владимир 
Тодорић, из Сектора за обуку и развој 
запослених, и додао да на летњу прак-
су могу да се укључе не само правници 
и економисти већ и студенти ФОН-а, 
електротехнике, машинства.

Љубица Качавенда Николић, из 
Службе за маркетинг ЈП „Службени 
гласник“, истакла је да је циљ њиховог 
учешћа представљање правне библио-
теке и правно информационог система 
(ПИС) у овој фирми, али и да на сајму 
прикупљају радне биографије младих 
правника који су заинтересовани да 
раде код њих.

Однос два према један
Дипломирана правница Нина Ра-

коњац факултет је завршила пре чети-
ри месеца. Каже да је по окончању сту-
дија конкурисала на више места, али до 
сада није нашла посао, као ни прилику 
за праксу.

„Када завршите факултет треба вам 
радна пракса од две године у адвокатури, 
правобранилаштву или привреди, како 
бисте стекли услов да полажете право-
судни испит. Радила сам на универзитету 
али, нажалост, не у својој струци. Желим 
да нађем место где бих могла да одрадим 
праксу, уз макар минималну надокнаду 
за свој рад“, казала је Нина.

Она није једина која није заинтере-
сована за чисто волонтерски рад. Сва-
ке године број заинтересованих за во-
лонтирање у суду рапидно се смањује. 
Млади се радије опредељују за рад код 
адвоката, нотара и извршитеља, који 
плаћају рад приправника.

Мада стандарди кажу да би на 
једног судију требало да иде један са-
радник, Србија има 1.300 сарадника на 
2.700 судија. Приправничка плата је 
око 300 евра, вишег судијског сарадни-
ка 450, а судије основног суда око 730.

Форум судија је још пре годину 
дана указао на незавидан положај су-
дијских приправника, који у суду сти-
чу искуство за полагање правосудног 
испита не примајући никакву накнаду.

„Само у Првом основном суду у 
Београду ради око 60 волонтера, а у 
Другом четрдесетак“, каже судија Не-
бојша Ђуричић, председник УО Фору-

ма судија. Он додаје да је адвокатима 
дата могућност да конкуришу и код 
Националне службе за запошљавање, 
која плаћа приправнички рад у окви-
ру пројекта „Стручна пракса“. Форум је 
још лане предлагао да се обезбеди нак-
нада за рад и приправницима - волон-
терима у судовима, у оквиру програма 
који спроводи НСЗ.

У супротном, без материјалне подрш-
ке најмлађима, судство ће остати без од-
личних правника који су ту стекли драго-
цено искуство. 

Судови без помоћника
За последње три године из наших 

судова и тужилаштава отишло је више 
од 500 помоћника. Српским судовима 
прети опасност да остану без најбољих 
младих правника, упозорава Форум 
судија Србије. 

Млади из правосуђа одлазе што 
због малих плата, што због забране 
запошљавања, која се строго поштује 
само у судовима и тужилаштвима. Од 
приправника који су остали, многи су 
на тим позицијама по 15 и више годи-
на. Ситуација је толико драматична да 
у неким судовима не постоји ниједан 
сарадник или постоји само један.

„У правосуђу више неће бити струч-
ног кадра који ће обављати послове су-
дијских помоћника, а који у огромној 
мери помажу судијама и тужиоцима. 
Уколико не буде приправника, нећете 
имати ни кога да произведете у сарад-
ника, па самим тим касније ни у судију”, 
нагласила је Јелена Дуњић, члан УО 
Удружења судијских и јавнотужилач-
ких помоћника. Весна Пауновић
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Циљ Еразмус плус пројекта „Пре-
лазак из образовања у свет рада 
студената са инвалидитетом 
у Србији, Црној Гори, Босни и 

Херцеговини - Trans2Work“ јесте ства-
рање једнаких могућности студената 
са хендикепом у високом образовању. 
„Желимо да идентификујемо потребе 
послодаваца и студената са хендике-
пом и да их повежемо на прави начин 
на веб-платформи. На тај начин ће сту-
денти са хендикепом моћи да на једном 
месту представе своје образовање и 
радне способности, а послодавцима ће 
бити лакше да виде базу података и до-
бију адекватног радника“, каже др Ка-
тарина Капларски, декан Факултета 
дигиталних уметности са Универзитета 
Метрополитан. Посредници у повези-
вању биће посебно обучени ментори, 
који ће радити у каријерним центрима 
на факултетима.

Улога ментора биће да развијају 
социјалне, пословне и комуникационе 
вештине студената са хендикепом, да им 
помогну да лакше самостално пронала-
зе информације на интернету и да се на 
најбољи начин представе послодавцима.

„Студентима са инвалидитетом по-
требно је доступније образовање и шан-
са да добију бољи посао“, истиче Милан 
Јанковић из Удружења студената са 
хендикепом и додаје да је веома важно 
да послодавци промене своја схватања и 
ставове, као и да буду боље информиса-
ни који су њихови бенефити.

Национална служба за запошљавање 
као партнер пружа подршку реализацији 
овог пројекта и има значајну улогу, зах-
ваљујући својој организационој мрежи 
по целој Србији, али и великом искуству 
и развијеној пракси у раду са особама са 
инвалидитетом. 

„Препознали смо значај размене ис-
кустава са институцијама у региону, као 
и важност сарадње са високошколским 
институцијама, које су нам партнери на 
тржишту рада. Константно едукујемо и 
информишемо послодавце и промови-
шемо запошљавање особа са инвали-
дитетом“, истиче Сандра Скумпија, 
координатор пројекта у НСЗ. У сарадњи 
са каријерним центрима на универзите-
тима, план је да се креира интегрисани 
модел подршке и спречи дугорочна не-
запосленост. У оквиру пројекта Нацио-
нална служба спроводи истраживања 
о потребама послодаваца у вези са за-
пошљавањем особа са хендикепом, а 
резултати показују да послодавци при 
запошљавању дају предност радном ис-
куству и вештинама кандидата, пре него 

формалном образовању и законској оба-
вези запошљавања.

„Послодавци као разлоге у прилог 
запошљавању особа са инвалидитетом 
најчешће наводе њихову лојалност ком-
панији, добру мотивацију за рад и вели-
ку одговорност. Такође, они универзите-
те виде као важне факторе за подршку 
студентима са инвалидитетом пре 
уласка у свет рада. С друге стране, као 
најчешће разлоге да не запосле особу са 
инвалидитетом послодавци истичу вре-
ме које је потребно за прилагођавање 
радној средини, неједнака права из рад-
ног односа и то што се поједини запос-
лени осећају мање пријатно у њиховом 
друштву, показују резултати истражи-
вања потреба послодаваца“, објашњава 
Сандра Скумпија. 

У делу пројекта који предвиђа из-
раду веб-платформе за директно пред-
стављање и повезивање послодаваца и 
студената са хендикепом, НСЗ учествује 

преносећи своја искуства са он-лајн по-
средовањем на сајту, а саветници који 
раде са особама са инвалидитетом по-
хађају посебне тренинге. 

Национална служба је учество-
вала и у изради приручника за посло-
давце који планирају да запосле или 
запошљавају особе са инвалидитетом. 
Све пројектне активности бележе се и 
ажурирају на сајту nsz.gov.rs. Подаци 
из априла ове године показују да су на 
евиденцији 15.264 незапослене особе са 
инвалидитетом - 39 одсто има први и 
други степен стручне спреме, а само 6,3 
одсто високо образовање. 

Носилац пројекта Trans2Work је 
Универзитет Македонија из Солуна, а 
реализује се у сарадњи са 22 партнера, 
међу којима су високошколске институ-
ције, невладине организације, удружења 
послодаваца и службе за запошљавање.

Јелена Бајевић

TRANS2WORK
ТЕМА БРОЈА    За боље образовање и лакше запошљавање студената са хендикепом

Препознавање проблема и изједначавање услова полазна тачка за бољи положај студената 
са хендикепом у тражењу посла. Неопходна боља едукација и информисаност послодаваца

     Еразмус+ у НСЗ
    Као партнер, Национална служба за запошљавање учествује у још два пројек-
та која се финансирају из програма Еразмус+: Дизајнирај свој посао 2 и Развој и 
имплементација система за вредновање перформанси за високошколске инсти-
туције у Србији - PESHES.
   У оквиру пројекта Дизајнирај свој посао - Design your job2 незапослени мла-
ди људи обучавају се за веб и графички дизајн, како би после те обуке могли 
да преузму и улогу тренера и даље да преносе стечена знања незапосленима. 
У плану је укључивање најмање осамдесет младих са евиденције НСЗ у овај 
пројекат.
   Дефинисање параметара за вредновање рада и учинка високошколских ин-
ституција и студијских програма, као и њихово увођење у модел високошкол-
ског образовања, основни је циљ пројекта Развој и имплементација система 
за вредновање перформанси за високошколске институције у Србији - PESHES.    
Пројекат доприноси да се квалитетније планирају образовна политика и финан-
сирање високошколских институција. НСЗ ће пружити информације факултети-
ма о томе како се њихови студенти пласирају на тржишту рада и колика им је 
запошљивост, а њима ће то бити основ за формирање или мењање постојећих 
програма наставе.
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ЗА ПРОГРАМЕ ЗАПОШЉАВАЊА ВИШЕ ОД 5 МИЛИОНА ДИНАРА

ПРЕВЕНЦИЈА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ

Потписан Споразум између Општине Звездара и Филијале за град Београд НСЗ

Родна равноправност

Звездара је једна од градских општина са којима НСЗ редовно спроводи мере и програме 
запошљавања. У Београдској пословној школи 25. маја одржаће се велики сајам запошљавања

Циљ пројекта је јачање организационих капацитета организација ангажованих у 
области заштите и промоције права ЛГБТ и других маргинализованих друштвених 

група, као и јачање капацитета интерсекторских мрежа у локалним заједницама за 
препознавање и адекватно реаговање на дискриминацију

Председник Општине Звездара 
Милош Игњатовић и заменик 
директора београдске филија-
ле НСЗ Синиша Кнежевић 

потписали су у понедељак Споразум о 
учешћу ове градске општине у финан-
сирању и реализацији програма и мера 
активне политике запошљавања пред-
виђених Локалним акционим планом 
запошљавања за 2017. годину.

На основу овог споразума, Општи-
на Звездара ће у текућој години 
приступити спровођењу програма са-
мозапошљавања, стручне праксе и јав-
них радова, за чију реализацију ће бити 
потребно издвојити 5.272.726 динара. У 
укупној суми средстава предвиђених 
за финансирање програма запошља-
вања општина учествује са износом од 
2.900.000 динара, док ће Национална 
служба издвојити 2.372.726 динара.

За запошљавање 21 незапосленог 
Звездарца преко програма јавних ра-
дова општина и НСЗ ће уложити укуп-
но 2.727.272 динара, за запошљавање 5 
лица кроз програм самозапошљавања 
909.090 динара, а за запошљавање 30 
младих кроз програм стручне праксе 
1.636.364 динара.

По речима Синише Кнежевића, Фи-
лијала за град Београд НСЗ партнерски 

сарађује како са Градом Београдом, 
тако и са већином градских општина, 
трудећи се из године у годину да на 
сваки начин смањи незапосленост у 
српској престоници.

„Са градом смо у последње две 
године успоставили добру сарадњу на 
пољу стварања што бољих услова за за-
пошљавање, почев од информисања и 
подстицања незапослених суграђана, а 
нарочито младих, да се уз нашу помоћ 
озбиљно ангажују у активној потра-

зи за послом. Добру пословну сарадњу 
имамо и са већином градских општина, 
а са некима од њих се против незапос-
лености боримо већ дуги низ година. 
Једна од градских општина са којима 
НСЗ редовно спроводи мере и програме 
олакшаног запошљавања јесте управо 
Звездара, са којом ћемо 25. маја орга-
низовати Сајам запошљавања у Бео-
градској пословној школи“, најавио је 
Кнежевић.     

У Градској управи града Панчева прошле недеље је одржана седница Савета за родну равноправност и Локалне мреже 
за превенцију дискриминације и подршку ЛГБТ особама у Панчеву, којој је присуствовао и представник Филијале 
Панчево Ђорђе Лукач.

На седници је договорен састанак са директорком Завода за равноправност полова, којем ће присуствовати и 
неколико градских удружења, предузетника и школа. У Панчеву је 17. маја обележен и Међународни дан борбе против хомоф-
обије и трансфобије, а борби против дискриминаторног понашања према овим групама пружиће допринос и представници 
Филијале Панчево НСЗ. Договорено је и учешће на Сталној конференцији градова и општина, као и представљање медијима 
услуга које пружа свака јавна установа потписница меморандума, уз осврт на акције које се предизимају када је реч о родној 
равноправности и превенцији дискриминације у овој области.

Будући да је Национална служба за запошљавање препозната као један од важних партнера на локалу и карика у ланцу 
препознавања дискриминације и примене антидискриминаторних норми, директор Филијале Панчево НСЗ Ђорђе Лукач 
потписао је Меморандум о сарадњи у децембру прошле године.

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

Ова седница, као и активности које су планиране, представљају отварање првог поглавља у реализацији потписаног 
меморандума. И.Мучибабић

Н.Новаковић
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На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за 
случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11 
став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању 
особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 94 и 
126 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за 
спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 
102/15 и 5/17), Локалног акционог плана запошљавања града Смедере-
ва за 2017. годину и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза 
у реализацији програма и мера активне политике запошљавања у 2017. 
години (број: 3001-101-1/2017 од 05.05.2017. године)

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
И ГРАД СМЕДЕРЕВО

Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА 

КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА
У 2017. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено теже 
запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потре-
бе, ради очувања и унапређења радних способности незапослених, као 
и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спрово-
ди послодавац - извођач јавног рада, кога одређује Национална служба 
за запошљавање, Филијала Смедерево (у даљем тексту: Филијала Сме-
дерево), на основу јавног конкурса, уз претходно прибављено мишљење 
Локалног савета за запошљавање града Смедерева.
 Послодавац - извођач јавног рада, са седиштем на територији ЛС гра-
да Смедерева, може организовати спровођење јавних радова уколико 
ангажује незапослена лица која у складу са Националним акционим пла-
ном запошљавања, Локалним акционим планом запошљавања и стањем и 
потребама на локалном тржишту рада, припадају следећим категоријама 
теже запошљивих:
- радно способни корисници новчане социјалне помоћи, Роми, лица без 
квалификација/са ниским квалификацијама, вишкови запослених, мла-
ди до 30 година старости, млади до 30 година старости са статусом деце 
палих бораца, млади до 30 година старости који су имали/имају статус деце 
без родитељског старања, жртве трговине људима и жртве породичног 
насиља, особе са инвалидитетом, дугорочно незапослени (на евиденцији 
дуже од 12 месеци, а посебно незапослена лица која посао траже дуже од 
18 месеци), старији од 50 година, жене, рурално становништво, избегла и 
расељена лица, повратници по споразуму о реадмисији, самохрани роди-
тељи, супружници из породице у којој су оба супружника незапослена, 
родитељи деце са сметњама у развоју и сл.

Лица из горенаведених категорија могу бити укључена у наведену меру 
под условом да се налазе на евиденцији Филијалe Смедерево - Одељење 
Смедерево.

Пре укључивања у програм Филијала Смедерево врши проверу испуње-
ности законских и услова овог јавног конкурса за незапослено лице.

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

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

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

Средства намењена за организовање спровођења јавних радова 
користе се за: 
• исплату накнаде за обављен посао незапосленим лицима укљученим у 
јавне радове по основу уговора о привременим и повременим пословима, у 
висини до 18.000,00 динара по лицу, на месечном нивоу за пун фонд рад-
них часова, односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном 
нивоу; утврђен износ накнаде за обављени посао се увећава за припа-
дајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање, који су обра-
чунати у складу са законом;
• накнаду трошкова доласка и одласка са рада незапослених лица укљу-
чених у јавне радове, у висини до 2.000,00 динара по лицу за сваки месец 
ангажовања;
• накнаду трошкова спровођења јавних радова, у свим областима, у виси-
ни од:

- 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец дана
- 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца
- 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три и четири месеца;
• накнаду трошкова обуке: у зависности од врсте и сложености послова 
које обухвата јавни рад, у току првог месеца спровођења јавних радова 
може се организовати обука по интерном програму послодавца или про-
граму образовне установе; по завршетку обуке лицу се издаје потврда/сер-
тификат о стеченим компетенцијама; послодавцу - извођачу јавног рада се 
исплаћују средства у једнократном износу од 1.000,00 динара по лицу које 
је похађало обуку и којем је издата потврда о стеченим компетенцијама; 
Филијала Смедерево процењује оправданост потребе за обуком.

II УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ 

Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења 
јавних радова на којима се ангажују незапослена лица имају:
• органи јединица локалне самоуправе
• јавне установе и јавна предузећа
• привредна друштва
• предузетници
• задруге
• удружења која имају статус правног лица, односно која су уписана у 
Регистар Агенције за привредне регистре.
Право на доделу средстава за организовање спровођења јавног рада 
послодавац - извођач може да оствари под условом да је измирио раније 
уговорне и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија 
је реализација у току, уколико исте редовно измирује.

III ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Документација за подношење пријаве:
• попуњена пријава за спровођење јавног рада на прописаном обрасцу, са 
детаљно разрађеним активностима у термин плану;
• фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико посло-
давац - извођач јавног рада није регистрован у АПР;
• фотографије места извођења јавног рада - за јавне радове који се спро-
воде у области одржавања и заштите животне средине и природе и одр-
жавања и обнављања јавне инфраструктуре (максимално три фотографије 
за сваку локацију);
• списак лица корисника услуга - за послодавацa - извођачa јавног рада из 
области социјалних и хуманитарних делатности.

Уколико послодавац - извођач јавног рада организује обуку, неопходно 
је приложити интерни програм обуке или програм образовне установе на 
прописаном обрасцу Националне службе, као и биографију инструктора/
предавача.
 
Филијала Смедерево задржава право да тражи и друге доказе и докумен-
тацију од значаја за спровођење поступка одлучивања о одобравању сред-
става за спровођење јавних радова.

Начин подношења пријаве
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, Филија-
ли Смедерево - Одељење Смедерево. Пријава се подноси непосредно или 
путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у Филијали Сме-
дерево - Одељење Смедерево.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

Одлука о одобравању средстава за спровођење јавног рада доноси се на 
основу ранг-листе, а након провере испуњености услова Јавног конкурса и 
бодовања поднете пријаве, односно приложене документације послодавца 
- извођача јавног рада од стране Филијале Смедерево, а након прибавље-
ног мишљења Локалног савета за запошљавање града Смедерева, у року 
од 30 дана од дана истека јавног конкурса. 

Одлуку о одобравању средстава за спровођење јавног рада на којем се, по 
основу једне или више поднетих пријава у току једне календарске године 
радно ангажује до 49 незапослених, доноси директор Филијале Смедере-
во по овлашћењу директора Националне службе, а по прибављеном миш-
љењу Локалног савета за запошљавање.

Одлуку о одобравању средстава за спровођење јавног рада на којем се, по 
основу једне или више поднетих пријава у току једне календарске годи-
не радно ангажује 50 и више незапослених, доноси директор Националне 
службе уз претходну сагласност Управног одбора. 

Надлежност за доношење одлуке одређује се узимајући у обзир све подне-
те пријаве истог послодавца - извођача у току календарске године, које се 
делом или у целости финансирају средствима Националне службе. 
Филијала Смедерево, у сарадњи са Градом Смедерево, приликом одлучи-
вања процењује оправданост укључивања броја лица и/или трајања јавног 

Јавни позив
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рада из пријаве, као и оправданост поднете пријаве послодавца - извођача 
јавног рада коме је у периоду 2013-2017. године финансирано спровођење 
јавног рада у истој области на предложеним локацијама, у складу са изно-
сом средстава који је опредељен за ову меру.

Списак послодаваца - извођача којима је одобрено спровођење јавних 
радова се објављује на огласној табли у седишту Филијале Смедерево.  

*Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе по про-
граму јавних радова“ односи се на период 2013-2017. године.   

** Критеријум „Коришћена средства и лица остала радно ангажована“ под-
разумева да је извођач јавног рада лица, без обзира на број (укључујући и 
особе са инвалидитетом), која су била укључена у програм јавних радова 
по јавним конкурсима Националне службе, радно ангажовао одмах након 
истека уговорне обавезе. Наведене податке из пријаве за спровођење 
јавног рада Филијала Смедерево ће проверавати увидом у своју евиден-
цију.     

***Критеријум „Процена важности поднете пријаве за спровођење јавног 
рада за локално тржиште рада за подручје надлежне филијале“ под-
разумева да је директор Филијале Смедерево донео одлуку о додатним 
критеријумима, која је истакнута на огласној табли у седишту Филијале 
Смедерево уз јавни конкурс. На основу одлуке је могуће доделити до 10 
бодова, узимајући у обзир следеће критеријуме: друштвену корист која се 
остварује кроз реализацију јавног рада, привредни значај за развој града 
Смедерева, мишљење локалног савета за запошљавање и др. 

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА 

Послодавац - извођач јавног рада је дужан да након донете одлуке о одо-
бравању средстава за спровођење јавног рада, а пре закљученог уговора 
о спровођењу јавног рада, закључи уговор о привременим и повременим 
пословима са изабраним незапосленим лицима са евиденције незапосле-
них Одељење Смедерево.

Датум ангажовања лица са којима је закључен уговор о привременим и 
повременим пословима не може бити пре датума закључивања уговора о 
спровођењу јавног рада, нити након 60 дана од дана доношења одлуке о 
одобравању средстава за спровођење јавног рада. 

Директор Филијале Смедерево, по овлашћењу директора Националне 
службе, градоначелник града Смедерева и послодавац - извођач јавног 
рада, у року од 30 дана од дана доношења одлуке закључују уговор којим 
се уређују међусобна права и обавезе и на основу којег се врши исплата 
средстава. Изузетно, уколико од датума доношења одлуке до краја кален-
дарске године има мање од 30 дана, уговор се закључује до краја те кален-
дарске године.

Документација за закључивање уговора о спровођењу јавног рада:
• уговори о привременим и повременим пословима са незапосленим лици-
ма, као доказ о ангажовању лица на јавном раду;
• нови термин план оверен од стране послодавца - извођача јавног рада, 

уколико је у поступку разматрања пријаве за спровођење јавног рада извр-
шена корекција броја лица и/или дужине трајања јавног рада;
• спецификација средстава - материјала за рад, у складу са одобреним 
средствима за накнаду трошкова спровођења јавног рада;
• потврда банке о отвореном наменском рачуну и картон депонованих пот-
писа наменског рачуна, важећих у моменту пријема средстава обезбеђења 
и давања меничног овлашћења; послодавци - извођачи који су користили 
средства за организовање спровођења јавних радова у претходном перио-
ду, поред потврде банке о већ отвореном наменском рачуну, треба да 
доставе и извод из банке са стањем „нула“; 
• одговарајуће средство обезбеђења уговорних обавеза у складу са изво-
ром финансирања послодавца - извођача јавног рада;
• за правна лица - доказ о извршеној регистрацији меница (попуњен и ове-
рен захтев за регистрацију меница);
• фотокопија/очитана лична карта одговорног лица послодавца - извођача 
јавног рада/жиранта и 
• други докази у зависности од статуса жиранта*.

У циљу закључивања уговора о спровођењу јавног рада, посло-
давац - извођач јавног рада је у обавези да достави и одгова-
рајућа средства обезбеђења уговорних обавеза:
1. За предузетника:
• за одобрена средства у износу до 2.000.000,00 динара - две истоветне 
бланко трасиране менице корисника средстава са два жиранта и меничним 
овлашћењем;
• за одобрена средства у износу од 2.000.001,00 динара и више - банкарска 
гаранција у вредности одобрених средстава са роком важења од 6 месеци 
од дана издавања и једна бланко трасирана меница са једним жирантом и 
меничним овлашћењем.
2. За правно лице:
• за одобрена средства у износу до 2.000.000,00 динара - две истоветне 
бланко соло менице са меничним овлашћењем;
• за одобрена средства у износу од 2.000.001,00 динара и више - банкарска 
гаранција у вредности одобрених средстава са роком важења од 6 месеци 
од дана издавања и једна бланко соло меница са меничним овлашћењем.
3. За кориснике јавних средстава:**
• изјава одговорног лица послодавца - извођача јавног рада корисника 
јавних средстава да су обезбеђени сви предуслови за отпочињање спро-
вођења јавног рада и да не постоји могућност прилагања одговарајућег 
средства обезбеђења.

*Жирант може бити свако пословно способно физичко лице које има 
редовна месечна примања на име зараде или пензије, као и физичко лице 
које самостално обавља делатност (предузетник), односно лице које само-
стално обавља делатност у складу са посебним законом (нпр. адвокат, 
нотар, јавни извршитељ и сл). 

**Корисници јавних средстава су директни и индиректни корисници буџет-
ских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјал-
но осигурање и јавна предузећа основана од стране Републике Србије, 
односно локалне власти, правна лица основана од стране тих јавних пре-
дузећа, правна лица над којима Република Србија, односно локална власт 
има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или 
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БОДОВНА ЛИСТА – ЈАВНИ РАДОВИ 

Критеријуми      Број бодова 

Област спровођења јавног 
рада  
 

Одржавање и заштита живoтне средине и природе 10 

Социјалне и хуманитарне делатности 8 

Одржавање и обнављање јавне инфраструктуре 5 

Дужина трајања јавног рада 
3 и 4 месеца 20 
2 месеца 10 
1 месец 5 

Категорија лица Јавни рад подразумева ангажовање лица 
искључиво I и II степена стручне спреме  20 

Претходно коришћена 
средства Националне 
службе по програму јавних 
радова* 

Коришћена средства и лица остала радно 
ангажована** 15 

Коришћена средства и лица нису остала радно 
ангажована 0 

Нису раније коришћена средства 20 
Процена важности поднете пријаве за спровођење јавног рада за локално тржиште 
рада за подручје надлежне филијале*** до 10 

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 80  
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више од 50% гласова у управном одбору, друга правна лица у којима јав-
на средства чине више од 50% укупних прихода остварених у претходној 
пословној години, као и јавне агенције и организације на које се примењују 
прописи о јавним агенцијама.

Статус послодавца - извођача јавног рада у погледу извора средстава 
финансирања биће проверен од стране Филијале Смедерево, на основу 
расположивих података Управе за трезор и Народне банке Србије. 

Почетком спровођења јавног рада сматра се датум пријаве на осигурање 
првог незапосленог лица ангажованог на јавном раду. 

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА 

Послодавац - извођач јавног рада дужан је да:
• закључи уговор о привременим и повременим пословима са незапосле-
ним лицима са евиденције НСЗ, Филијале Смедерево - Одељење Смедере-
во, најдуже до предвиђене дужине трајања јавног рада и изврши пријаву 
на обавезно социјално осигурање; у случају престанка радног ангажовања 
незапосленог лица, послодавац - извођач јавног рада у року од 15 дана 
од дана престанка радног ангажовања врши замену другим незапосленим 
лицем из исте категорије и истог нивоа образовања, са евиденције НСЗ, 
Одељење Смедерево за преостало време спровођења јавног рада, у складу 
са предвиђеним трајањем по закљученом уговору за спровођење јавног 
рада; пре укључивања у програм/замену Филијала Смедерево врши про-
веру испуњености законских и услова овог јавног конкурса за незапослено 
лице; 
• редовно, у законски утврђеним роковима, врши уплату уговорене накна-
де за обављени посао, на текући рачун лица ангажованих на јавном раду 
и доставља доказе;
• редовно врши уплату припадајућих пореза и доприноса за обавезно 
социјало осигурање за лица из уговора и доставља доказе; 
• редовно врши уплату накнаде трошкова доласка и одласка са рада анга-
жованим лицима и доставља доказе;
• редовно доставља доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове 
накнаде спровођења јавног рада, у складу са уговором;
• достави доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове обуке;
• обезбеди вођу програма јавног рада и/или ментора за обуку незапосле-
них ангажованих на јавном раду и о томе достави писани доказ Филијали 
Смедерево;
• организује заштиту и безбедност радно ангажованих лица, у складу са 
законом и захтевом стандарда за конкретне послове јавног рада;
• достави фотокопију потврде/сертификата о стеченим компетенција-
ма радно ангажованих лица на спровођењу јавног рада након завршене 
обуке, на прописаном обрасцу;
• месечно доставља извештај о спровођењу јавног рада, на прописаном 
обрасцу;
• Филијали Смедерево омогући контролу реализације уговорних обавеза и 
увид у сву потребну документацију и ток спровођења јавног рада;
• обавести Филијалу Смедерево о свим променама које су од значаја за 
реализацију уговора у року од осам дана од дана настанка промене.

У случају неиспуњења или делимичног испуњења обавеза из уговора, 
послодавац - извођач јавног рада је у обавези да врати цео или сразмеран 
износ исплаћених средстава увећан за законску затезну камату. 

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о јавном конкурсу могу се добити у просторијама седишта 
Филијале Смедерево или на телефон: 026/633-035.

Јавни конкурс је отворен од дана објављивања на сајту НСЗ, а 
последњи рок за пријем пријава за учешће на јавном конкурсу је 
05.06.2017. године.

На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за 
случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 
11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошља-
вању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), чл. 39 
и 126 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од зна-
чаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник 
РС“ 102/15), Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реали-
зацији програма или мера активне политике запошљавања бр: 3001-101-
1/2017 од 05.05.2017. године закљученог између Националне службе за 
запошљавање - Филијалa Смедерево и Града Смедерева, као и Локалног 
акционог плана запошљавања града Смедерева за 2017. годину, 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ГРАД СМЕДЕРЕВО

Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ
СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2017. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се воде 
на евиденцији Националне службе за запошљавање, Филијала Смедере-
во - Одељење Смедерево (у даљем тексту: Филијала Смедерево) и имају 
завршену обуку за започињање сопственог посла. 

Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од 
180.000,00 динара, односно 200.000,00 динара у случају самозапошља-
вања вишкова запослених или 220.000,00 динара за незапослене особе са 
инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или другог облика преду-
зетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико оснивач у њему 
заснива радни однос.

Незапослени који оствари право на субвенцију за самозапошљавање у оба-
вези је да обавља регистровану делатност на територији ЛС града Смедере-
ва и измирује обавезе по основу доприноса за обавезно социјално осигурање 
најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања обављања делатности.
Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапосле-
них, оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико се 
више незапослених удружи, у складу са законом, свако лице појединачно 
подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права на субвенцију 
од 180.000,00 динара, односно 220.000,00 динара у случају када су подно-
сиоци захтева особе са инвалидитетом.
У случају да се два и више лица из категорије вишкова запослених удружи 
ради оснивања привредног друштва, у складу са законом, уколико оснивачи 
заснивају у њему радни однос субвенција се одобрава у једнократном износу 
од 200.000,00 динара по кориснику, а уколико се у року од три месеца од 
дана уплате средстава доставе докази кумулативно о утрошку одобрене суб-
венције и најмање 20% износа средстава додељених по основу отпремнине, 
кориснику се може одобрити додатних 40.000,00 динара у складу са располо-
живим финансијским средствима за ову намену за 2017. годину.

Пре укључивања у програм Филијала Смедерево врши проверу испуње-
ности законских и услова овог јавног позива за незапослено лице.
Средства додељена по основу субвенције за самозапошљавање су de minimis 
државна помоћ.

II УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА 

Право на субвенцију за самозапошљавање незапослено лице не 
може да оствари:
- за обављање делатности које се не финансирају, према списку делат-
ности који је саставни део јавног позива;
- за обављање послова/делатности за које је решењем о инвалидности 
или решењем о процени радне способности и могућности запослења или 
одржања запослења утврђено да особа са инвалидитетом не може да их 
обавља;
- за оснивање удружења;
- ако је остварило право на исплату новчане накнаде у једнократном изно-
су за самозапошљавање и
- ако је већ користило субвенцију за самозапошљавање која је делом или у 
целости финансирана средствима Националне службе. 

Право на доделу субвенције за самозапошљавање незапослено 
лице може да оствари под условом да је:
- пријављено на евиденцију незапослених Националне службе за запо-
шљавање, Филијала Смедерево - Одељење Смедерево, 
- завршило обуку из предузетништва по плану и програму обуке у органи-
зацији Националне службе или друге одговарајуће организације;
- измирило раније уговорне и друге обавезе према Националној служби, 
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осим за обавезе чија је реализација у току, уколико исте редовно измирује и
- у дозвољеном оквиру опредељеног износа за de minimis државну помоћ 
у текућој фискалној години и претходне две фискалне године, у складу са 
Уредбом о правилима за доделу државне помоћи.
У току трајања Јавног позива незапослено лице може само једном поднети 
захтев за доделу субвенције за самозапошљавање.

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА 

Документација за подношење захтева:
- попуњен захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу Националне 
службе;
- доказ о завршеној обуци, уколико није завршена у организацији Нацио-
налне службе;
- обавештење подносиоца захтева о раније примљеној државној помоћи 
мале вредности, на прописаном обрасцу Националне службе;
- доказ о власништву пословног простора, уколико подносилац захтева 
располаже истим и
- доказ о власништву опреме, уколико подносилац захтева располаже 
истим.

У случају када је подносилац захтева особа са инвалидитетом, потребно 
је доставити и решење о инвалидности или процени радне способности и 
могућности запослења или одржања запослења.

Филијала Смедерево задржава право да тражи и друге доказе релевантне 
за одлучивање о захтеву подносиоца.

Начин подношења захтева
Захтев са бизнис планом, у два примерка, подноси се у седишту Филијале 
Смедерево, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се 
може добити у седишту Филијале Смедерево.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

Одлука о одобравању субвенције за самозапошљавање доноси се на осно-
ву ранг-листе, а након провере испуњености услова Јавног позива и прило-
жене документације и бодовања поднетог захтева са бизнис планом, у року 
од 30 дана од дана истека јавног позива. Изузетно, захтеви који испуњавају 
услове јавног позива, а по којима није позитивно одлучено у наведеном 
року, могу бити поново узети у разматрање уколико се за то стекну услови. 
Лице је у обавези да региструје, односно отпочне обављање регистрова-
не делатности након донете одлуке, а најкасније до датума потписивања 
уговора.

Одлуку о одобравању субвенције за самозапошљавање доноси директор 
Филијале Смедерево по овлашћењу директора Националне службе, уз 
претходно прибављено мишљење Локаног савета за запошљавање града 
Смедерева.
Списак одобрених субвенција за самозапошљавање објављује се на оглас-
ној табли у седишту Филијале Смедерево.

*Критеријум „Развијеност јединице локалне самоуправе општине на 
чијој територији подносилац захтева планира обављање делатности“ се 
утврђује уредбом Владе Републике Србије која важи у тренутку објаве 
Јавног позива. 
**Критеријум „Категорије теже запошљивих лица“ се утврђују на основу 
Националног акционог плана запошљавања за 2017. годину („Сл. гласник 
РС“, број 92/16). Припадност категорији теже запошљивих лица се утврђује 
на основу података из евиденције Националне службе и достављених дока-
за. Приликом бодовања категорија теже запошљивих лица додељују се за 
сваку категорију 3 бода, односно 5 бодова за приоритетне категорије, а то су: 
млади до 30 година старости, а посебно млади до 30 година старости са ста-
тусом деце палих бораца и млади до 30 година старости који су имали/имају 
статус деце без родитељског старања, вишкови запослених, Роми, особе са 
инвалидитетом, жене, жртве трговине људима и жртве породичног насиља.

***Делатности за које није потребан пословни простор су дефинисане 
Правилником о одређивању делатности за чије обављање није потребан 
посебан простор („Сл. гласник РС“, број 9/96).
Уколико постоји већи број захтева са истим бројем бодова, предност ће се 
дати захтевима који имају више бодова по појединачним критеријумима, и 
то следећим редоследом: категоријa лица, планирана врста делатности и 
потребни ресурси за отпочињање обављања делатности. Уколико постоји 
већи број захтева са истим бројем бодова по појединачним критеријумима, 
одлучиваће се по редоследу подношења захтева.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА 

Директор Филијале Смедерево по овлашћењу директора Националне 
службе, градоначелник града Смедерева и подносилац захтева у року од 
45 дана од дана доношења одлуке закључују уговор којим се уређују међу-
собна права и обавезе и на основу кога се врши исплата средстава. Изу-
зетно, уколико од датума доношења одлуке до краја календарске године 
има мање од 45 дана, уговор се закључује до краја те календарске године.

Документација за закључивање уговора: 
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико ниje 
регистрован у АПР;
- фотокопија потврдe о извршеној регистрацији код Пореске управе (обра-
зац РЕГ);
- фотокопија потврде о извршеној пријави на обавезно социјално осигурање;
- фотокопија картона депонованих потписа код пословне банке;
- фотокопија/очитана лична карта подносиоца захтева;
- средства обезбеђења уговорних обавеза;
- фотокопија/очитана лична карта жиранта и 
- други докази у зависности од статуса жиранта. 

Средства обезбеђења уговорних обавеза
Приликом закључивања уговора лице је дужно да као средство обез-
беђења уговорних обавеза достави две истоветне бланко менице корисни-
ка средстава са два жиранта и меничним овлашћењима. 

Јавни позив

БОДОВНА ЛИСТА - СУБВЕНЦИЈA ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ 

Критеријуми Број бодова 

1. Развијеност јединице локалне 
самоуправе на чијој територији подносилац 
захтева планира обављање делатности* 

Четврта група јединица локалне самоуправе и девастирана подручја 10 

Трећа група јединица локалне самоуправе 5 

Прва и друга група јединица локалне самоуправе 0 

2. Планирана врста делатности 

Производња и производно занатство, здравствене и интелектуалне 
услуге 

15 

Услужно занатство и остале услужне делатности и грађевинарство 8 

Хотели, ресторани и остале угоститељске услуге  6 

Остало 0 

3. Категорија лица 
Категорије теже запошљивих лица ** до 35 
Остала лица 0 

4. Потребни ресурси за 
отпочињање обављања 
сопственог посла 

Пословни 
простор 

Пословни простор у власништву / 
Није потребан пословни простор за обављање делатности*** 

5 

Опрема 
 

Вредност опреме у власништву најмање у висини субвенције 10 

Вредност опреме у власништву износи од 75% до 99,99% од висине 
субвенције  5 

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 75 
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Жирант може бити свако пословно способно физичко лице које има редов-
на месечна примања на име зараде или пензије, као и физичко лице које 
самостално обавља своју делатност (предузетник), односно лице које 
самостално обавља делатност у складу са посебним законом (нпр. адвокат, 
нотар, јавни извршитељ и сл.).

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА 

Корисник субвенције дужан је да:
- обавља регистровану делатност на територији ЛС града Смедерева и 
измирује обавезе по основу доприноса за обавезно социјално осигурање 
најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања обављања делатности;
- омогући праћење реализације и достави доказе о реализацији уговорне 
обавезе Филијали Смедерево и
- обавести Филијалу Смедерево о свим променама које су од значаја за реа-
лизацију уговора, у року од 8 дана од дана настанка промене.
У случају неиспуњења или делимичног испуњења обавеза из угово-
ра, корисник субвенције је у обавези да врати цео или сразмерни износ 
исплаћених средстава увећан за законску затезну камату.
Уколико корисници субвенције из категорије вишкова запослених који су удру-
жени ради оснивања привредног друштва у складу са законом, у року од три 
месеца од дана уплате средстава доставе појединачни захтев о додели додат-
них средстава са доказима о кумулативном утрошку одобрене субвенције и 
најмање 20% износа средстава додељених по основу отпремнине, кориснику 
се анексом уговора може одобрити додатних 40.000,00 динара, у складу са 
расположивим финансијским средствима за ову намену за 2017. годину.

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о програму и делатностима које не могу бити субвенционисане 
могу се добити у седишту Филијале Смедерево или на телефон 026/633-028.

Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту НСЗ, 
а последњи рок за подношење захтева са бизнис планом је 
15.06.2017. године.

На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и осигурању за 
случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 
11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошља-
вању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), чл. 30 
и 126 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од зна-
чаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник 
РС“ 102/15), Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реали-
зацији програма или мера активне политике запошљавања бр: 3001-101-
1/2017 од 05.05.2017. године, закљученог између Националне службе за 
запошљавање - Филијалa Смедерево и Града Смедерева, као и Локалног 
акционог плана запошљавања града Смедерева за 2017. годину, 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ГРАД СМЕДЕРЕВО

Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА

ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ 
ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ 

МЕСТИМА У 2017. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запо-
шљивих на новоотвореним радним местима одобрава се послодавцима 
који припадају приватном сектору, са седиштем на територији ЛС града 
Смедерева, у једнократном износу, ради запошљавања незапослених који 
се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање, Филијала 
Смедерево - Одељење Смедерево (у даљем тексту: Филијала Смедерево).
Категорије теже запошљивих на којe се ова субвенција односи су:
• млади до 30 година старости
• старији од 50 година
• вишкови запослених
• Роми
• особе са инвалидитетом
• радно способни корисници новчане социјалне помоћи
• млади до 30 година старости са статусом деце палих бораца 
• млади до 30 година старости који су имали/имају статус деце без роди-
тељског старања
• жртве трговине људима и 
• жртве породичног насиља.

Пре укључивања у програм Филијала Смедерево врши проверу испуње-
ности законских и услова овог јавног позива за незапослено лице.

Висина субвенције је одређена степеном развијености јединице локалне 
самоуправе (у даљем тексту: ЈЛС) према месту запошљавања лица, а у 
складу са важећом уредбом Владе Републике Србије ЈЛС Смедерево је раз-
врстана у прву и другу групу развијености и износи:
• 150.000,00 динара по лицу, односно 180.000,00 динара за особе са инва-
лидитетом, радно способне кориснике новчане социјалне помоћи, младе 
до 30 година старости са статусом деце палих бораца и младе до 30 година 
старости који су имали/имају статус деце без родитељског старања;

Средства додељена по основу субвенције за запошљавање незапослених 
лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима 
су de minimis државна помоћ.

II УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА 

Право на субвенцију за запошљавање незапослених лица из кате-
горије теже запошљивих не могу остварити:
• државни органи, организације и други директни и индиректни корисници 
буџетских средстава; 
• послодавци код којих се број запослених смањио за претходна три месе-
ца, осим у случају природног одлива запослених и других оправданих 
разлога (остваривање права на пензију, смрт запосленог, отказ од стране 
запосленог и истек рада на одређено време);
• послодавци који су користили субвенцију по јавном позиву за иста лица у 
току претходнe 3 годинe, рачунајући од дана одобравања средстава;
• послодавци који обављају делатност која се налази на списку делатности 
који је сaставни део овог јавног позива.

Право на доделу субвенције за запошљавање незапослених лица 
из категорије теже запошљивих послодавац може остварити под 
условом да:
• припада приватном сектору (предузетници и правна лица код којих је 
удео приватног капитала у власничкој структури 100%); 
• регистрован је најмање три месеца пре датума подношења захтева на 
територији ЛС града Смедерева; 
• у законским роковима измирује обавезе по основу пореза и доприно-
са за обавезно социјално осигурање и има најмање једног запосленог 
(под запосленим лицем, у складу са законом, подразумева се свако лице 
пријављено на обавезно социјално осигурање); 
• последњих шест месеци није био дуже од 30 дана непрекидно евиденти-
ран у регистру дужника принудне наплате Народне банке Србије; 
• измирио је раније уговорне и друге обавезе према Националној служби, 
осим за обавезе чија је реализација у току, уколико исте редовно измирује; 
• налази се у дозвољеном оквиру опредељеног износа за de minimis 
државну помоћ у текућој фискалној години и претходне две фискалне 
године, у складу са Уредбом о правилима за доделу државне помоћи;
• не запошљава лица која су у периоду од шест месеци пре подношења 
захтева за доделу субвенције била у радном односу код тог послодавца, 
односно код послодавца који је оснивач или повезано лице са послода-
вцем, подносиоцем захтева.

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА 

Документација за подношење захтева:
• попуњен захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу;
• фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико под-
носилац захтева није регистрован у АПР, односно одлука надлежног органа 
о образовању организационих делова;
• извод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и допри-
носима (ППП ПД), штампан из електронске базе података Пореске управе 
(ЕБП-ПУРС), оверен од стране послодавца, за пријаве поднете у законским 
роковима за 3 месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев; 
• извод из банке као доказ да су уплаћени порез и доприноси за обавезно 
социјално осигурање, за пријаве поднете у законским роковима за 3 месе-
ца која претходе месецу у коме је поднет захтев;
• уверење Пореске управе о измиреним обавезама на име пореза и допри-
носа за обавезно социјално осигурање до месеца који претходи месецу у 
ком је поднет захтев, за послодавца који паушално измирује пореске оба-
везе, односно за послодавца који је једини у осигурању у свом привредном 
субјекту;
• обавештење подносиоца захтева о раније примљеној de minimis државној 
помоћи, на прописаном обрасцу Националне службе;
• уколико је дошло до смањења броја запослених услед природног одлива 
и других оправданих разлога, потребно је доставити одговарајући доказ.

Филијала Смедерево задржава право да тражи и друге доказе релевантне 
за одлучивање о захтеву подносиоца.

Начин подношења захтева
Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, у седишту Филијале 
Смедерево, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се 
може добити у седишту Филијале Смедерево. 

Јавни позив
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IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

Одлука о одобравању субвенције послодавцу за запошљавање незапосле-
них лица из категорије теже запошљивих доноси се на основу ранг-листе, 
а након провере испуњености услова Јавног позива и приложене доку-
ментације и бодовања поднетог захтева послодавца, у року од 30 дана од 
дана подношења захтева. Изузетно, захтеви који испуњавају услове јавног 
позива, а по којима није позитивно одлучено у наведеном року, могу бити 
поново узети у разматрање уколико се за то стекну услови.

Датум заснивања радног односа мора да буде након донете одлуке о одо-
бравању субвенције, а најкасније до датума потписивања уговора.

Одлуку о одобравању субвенције којом се код послодавца, по основу јед-
ног или више поднетих захтева у току једне календарске године, стварају 
услови за запошљавање до 19 незапослених доноси директор Филијале 
Смедерево по овлашћењу директора Националне службе, након при-
бављеног мишљења Локалног савета за запошљавање.

Одлуку о одобравању субвенције којом се код послодавца, по основу јед-
ног или више поднетих захтева у току једне календарске године, стварају 
услови за запошљавање 20 и више незапослених доноси директор Нацио-
налне службе, уз претходну сагласност Управног одбора.

Надлежност за доношење одлуке одређује се узимајући у обзир све подне-
те захтеве истог послодавца у току једне календарске године, који се делом 
или у целости финансирају средствима Националне службе.

Списак послодаваца којима је одобрена субвенција објављује се на оглас-
ној табли у седишту Филијале Смедерево. 

Филијала Смедерево у сарадњи са Градом Смедерево приликом одлучи-
вања по поднетом захтеву процењује оправданост укључивања броја лица 
из захтева са бизнис планом. Број новозапослених за које се тражи субвен-
ција у односу на број запослених може да буде највише 5:1.

*Елемент „Проценат запослених лица“ односи се на доделу субвенције за 
отварање нових радних места по јавним позивима из 2012-2016. године, 
које је организовала и финансирала делимично или у целости Национална 
служба, а подразумева однос броја лица која су на дан 6 месеци од завр-
шетка уговорне обавезе по основу доделе субвенције за отварање нових 
радних места засновала радни однос код истог или другог послодавца и 
броја лица која су била запослена по истом основу код подносиоца захтева. 
Наведене податке ће проверавати Филијала Смедерево. 

**Елемент „Послодавац који није раније користио средства Националне 
службе“ односи се на доделу субвенције за отварање нових радних мес-
та и субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже 

запошљивих на новоотвореним радним местима по јавним позивима из 
2012-2017. године, које је организовала и финансирала делимично или у 
целости Национална служба. Наведене податке ће проверавати Филијала 
Смедерево. 

Уколико постоји већи број захтева са истим бројем бодова, предност ће се 
дати захтевима који имају више бодова по појединачним критеријумима, и 
то следећим редоследом: пораст броја запослених, проценат запослених 
лица, дужина обављања и делатност послодавца. Уколико постоји већи 
број захтева са истим бројем бодова по појединачним критеријумима, одлу-
чиваће се по редоследу подношења захтева.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА 

Директор Филијале Смедерево по овлашћењу директора Националне 
службе, градоначелник Града Смедерева и подносилац захтева у року од 
45 дана од дана доношења одлуке закључују уговор којим се уређују међу-
собна права и обавезе и на основу кога се врши исплата средстава. Изу-
зетно, уколико од датума доношења одлуке до краја календарске године 
има мање од 45 дана, уговор се закључује до краја те календарске године.

Документација за закључивање уговора:
• доказ о заснивању радног односа на неодређено време, са пуним радним 
временом, за лица која се запошљавају (копија уговора о раду и потврде 
о извршеној пријави на обавезно социјално осигурање); датум заснивања 
радног односа мора да буде након донете одлуке о одобравању субвенције;
• средства обезбеђења уговорних обавеза;
• потврда о пријему захтева за регистрацију менице (за правно лице);
• фотокопија картона депонованих потписа код пословне банке, за текући 
рачун на који ће бити пренета одобрена средства по основу субвенције;
• фотокопија/очитана лична карта одговорног лица корисника средстава/
жиранта и
• други докази у зависности од статуса жиранта.

У циљу закључивања уговора подносилац захтева је у обавези да 
достави и одговарајућа средства обезбеђења уговорних обавеза, 
која могу бити:
1. За предузетника:
• за одобрена средства у износу до 1.000.000,00 динара - две истоветне 
бланко трасиране менице корисника средстава са два жиранта и меничним 
овлашћењима; 
• за одобрена средства у износу од 1.000.001,00 динара и више - банкарска 
гаранција у вредности одобрених средстaва са роком важења од 18 месеци 
од дана издавања и једна бланко трасирана меница са једним жирантом и 
меничним овлашћењем. 
2. За правно лице:
• за одобрена средства у износу до 1.000.000,00 динара - две истоветне 
бланко соло менице са меничним овлашћењима;

Јавни позив

БОДОВНА ЛИСТА - СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ 

Критеријуми  Број бодова 

1. Делатност послодавца у којој се 
запошљавају лица 

Производња, производно занатство, здравствене и 
интелектуалне услуге  

15 

Услужно занатство, остале услужне делатности и 
грађевинарство  

8 

Хотели, ресторани и остале услуге  5 
Остало  0 

2. Дужина обављања делатности 

Од три године и више 10 

Од једне до три године 8 

До једне године 5 

3. Претходно коришћена средства по 
основу доделе субвенције за 
отварање нових радних места 

Проценат запослених 
лица* 

Више од 51% запослених лица 15 

Запослено до 50% лица 10 

Није било запослених  0 
Послодавац који није раније користио средства 
Националне службе** 

20 

4. Број запослених код послодавца за 
претходна 3 месеца 

Пораст броја запослених  15 

5. Микро, мала и средња правна лица 5 
МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 65 
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• за одобрена средства у износу од 1.000.001,00 динара и више - банкарска 
гаранција у вредности одобрених средстaва са роком важења од 18 месеци 
од дана издавања и једна бланко соло меница са меничним овлашћењем.  
Жирант може бити свако пословно способно физичко лице које има редов-
на месечна примања на име зараде или пензије, као и физичко лице које 
самостално обавља делатност (предузетник), односно лице које самостал-
но обавља делатност у складу са посебним законом (нпр. aдвокат, нотар, 
јавни извршитељ и сл.). 

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА 

Послодавац - корисник субвенције дужан је да:
• заснује радни однос на неодређено време са пуним радним временом 
са незапосленим лицима за која остварује право на субвенцију, при чему 
Филијала Смедерево прати реализацију уговорне обавезе 12 месеци; у слу-
чају престанка радног односа са лицем за које је оствaрено право, посло-
давац је у обавези да у року од 30 дана од дана престанка радног односа 
заснује радни однос на неодређено време са пуним радним временом са 
другим незапосленим са евиденције Филијале Смедерево - Одељење Сме-
дерево из категорије теже запошљивих, одређене висином субвенције, а у 
складу са Јавним позивом, и да то лице задржи у радном односу најмање 
до истека уговором предвиђеног рока увећаног за период у коме је изврше-
на замена; пре укључивања у програм/замену Филијала Смедерево врши 
проверу испуњености законских и услова овог јавног позива за незапос-
лено лице.
• измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално 
осигурање, у складу са законом;
• обавља делатност у периоду реализације уговорне обавезе на територији 
ЛС града Смедерева;
• омогући Филијали Смедерево праћење реализације уговорне обавезе;
• достави Филијали Смедерево доказe о реализацији уговорне обавезе;
• обавести Филијалу Смедерево о свим променама које су од значаја за 
реализацију уговора, у року од 8 дана од дана настанка промене.
У случају неиспуњења или делимичног испуњења обавеза из угово-
ра, корисник субвенције је у обавези да врати цео или сразмерни износ 
исплаћених средстава увећан за законску затезну камату. 

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о програму, делатностима које не могу бити субвенциониса-
не и степену развијености ЛС у Републици Србији могу се добити у седишту 
Филијале Смедерево или на телефон: 026/633-035.

Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту НСЗ, до 
утрошка расположивих средстава, а најкасније до 30.11.2017. 
године.

На основу Локалног акционог плана за запошљавање града Панчева за 
2017. годину бр. II-05-06-15/2017-3 од 27.01.2017. године, Закључка Гра-
доначелника града Панчева бр. II-06-020-2/2017-333 од 15.05.2017. године 
и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији про-
грама или мера активне политике запошљавања за 2017. годину бр. VI-22-
112-52/2017. од 05.05.2017. године, 

ГРАД ПАНЧЕВО И НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА 

КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА
ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ ЛИЦА

У 2017. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено теже 
запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, 
ради очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради 
остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи послода-
вац - извођач јавног рада, кога одређује Национална служба за запошља-
вање (у даљем тексту: Национална служба) на основу јавног конкурса. 
Послодавац - извођач јавног рада може организовати спровођење јавних 
радова у који се могу укључити незапослена лица из свих категорија теже 
запошљивих у складу са НАПЗ-ом. 
Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуње-
ности законских и услова овог јавног конкурса за незапослено лице.
Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у складу са рас-
положивим финансијским средствима.

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

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

Средства намењена за организовање спровођења јавних радова 
користе се за: 
• исплату накнаде за обављен посао незапосленим лицима укљученим у 
јавне радове по основу уговора о привременим и повременим пословима, у 
висини до 18.000,00 динара по лицу, на месечном нивоу за пун фонд рад-
них часова, односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном 
нивоу; утврђен износ накнаде за обављени посао се увећава за припа-
дајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање, који су обра-
чунати у складу са законом;
• накнаду трошкова доласка и одласка са рада незапослених лица укљу-
чених у јавне радове, у висини до 2.000,00 динара по лицу за сваки месец 
ангажовања;
• накнаду трошкова спровођења јавних радова, у свим областима, у виси-
ни од:
- 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец дана
- 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца
- 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три и четири месеца;
• накнаду трошкова обуке: у зависности од врсте и сложености послова 
које обухвата јавни рад, у току првог месеца спровођења јавних радова 
може се организовати обука, по интерном програму послодавца или про-
граму образовне установе; по завршетку обуке лицу се издаје потврда/сер-
тификат о стеченим компетенцијама; послодавцу - извођачу јавног рада се 
исплаћују средства у једнократном износу од 1.000,00 динара по лицу које 
је похађало обуку и којем је издата потврда о стеченим компетенцијама; 
Национална служба процењује оправданост потребе за обуком.

II УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ 

Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења 
јавних радова на којима се ангажују незапослена лица имају:
• органи аутономне покрајине и органи јединица локалне самоуправе
• јавне установе и јавна предузећа
• привредна друштва
• предузетници
• задруге
• удружења која имају статус правног лица, односно која су уписана у 
Регистар Агенције за привредне регистре.

Право на доделу средстава за организовање спровођења јавног рада 
послодавац - извођач може да оствари под условом да је измирио раније 
уговорне и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија 
је реализација у току, уколико исте редовно измирује.

III ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Документација за подношење пријаве:
• попуњена пријава за спровођење јавног рада на прописаном обрасцу, са 
детаљно разрађеним активностима у термин плану;
• фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико посло-
давац - извођач јавног рада није регистрован у АПР;
• фотографије места извођења јавног рада - за јавне радове који се спро-
воде у области одржавања и заштите животне средине и природе и одр-
жавања и обнављања јавне инфраструктуре (максимално три фотографије 
за сваку локацију);
• списак лица корисника услуга - за послодавацa - извођачa јавног рада из 
области социјалних и хуманитарних делатности.
• уверење о измиреним изворним јавним приходима Секретаријата за 
пореску администацију Градске управе града Панчева.

Уколико послодавац - извођач јавног рада организује обуку, неопходно 
је приложити интерни програм обуке или програм образовне установе на 
прописаном обрасцу Националне службе, као и биографију инструктора/
предавача. 

Град Панчево и Национална служба задржавају право да траже и друге 
доказе и документацију од значаја за спровођење поступка одлучивања о 
одобравању средстава за спровођење јавних радова.

Начин подношења пријаве
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, надлежној 
организационој јединици Национaлне службе. Пријава се подноси непо-
средно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у 
свакој организационој јединици Национaлне службе или преузети на сајту 
www.nsz.gov.rs или сајту града Панчева www.pancevo.rs. 

Јавни позив
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IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

Одлука о одобравању средстава за спровођење јавног рада доноси се на 
основу ранг-листе, а након провере испуњености услова Јавног конкурса и 
бодовања поднете пријаве, односно приложене документације послодав-
ца - извођача јавног рада од стране Националне службе и по прибавље-
ном мишљењу Савета за запошљавање града Панчева у року од 30 дана 
од дана истека јавног конкурса. Изузетно, пријаве које испуњавају услове 
Јавног конкурса, а по којима није позитивно одлучено у наведеном року, 
могу бити поново узете у разматрање уколико се за то стекну услови.

*Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе по про-
граму јавних радова“ односи се на период 2013-2017. године.   

** Критеријум „Коришћена средства и лица остала радно ангажована“ под-
разумева да је извођач јавног рада лица, без обзира на број (укључујући и 
особе са инвалидитетом), која су била укључена у програм јавних радова 
по јавним конкурсима Националне службе, радно ангажовао одмах након 
истека уговорне обавезе. Наведене податке из пријаве за спровођење јавног 
рада Национална служба ће проверавати увидом у своју  евиденцију.     

***Критеријум „Процена важности поднете пријаве за спровођење јавног 
рада за локално тржиште рада за подручје надлежне филијале“ подразу-
мева да је директор надлежне филијале донео одлуку о додатним крите-
ријумима, која је истакнута на огласној табли надлежне филијале уз јавни 
конкурс. На основу одлуке је могуће доделити до 10 бодова, узимајући у 
обзир следеће критеријуме: развијеност општине, друштвену корист која 
се остварује кроз реализацију јавног рада, привредни значај за развој реги-
она, мишљење надлежног органа територијалне аутономије или локалне 
самоуправе/ локалног савета за запошљавање и др. 

НСЗ задржава право да приликом одлучивања по поднетој пријави изврши 
корекцију дужине трајања јавног рада и/или броја лица, у складу са опре-
дељеним износом средстава за ову намену.

Списак послодаваца - извођача којима је одобрено спровођење јавних 
радова објављује се на огласној табли Националне службе, као и на сајту 
града Панчева.   

Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве неће се узимати у разматрање.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА 

Послодавац - извођач јавног рада је дужан да након донете одлуке о одо-
бравању средстава за спровођење јавног рада, а пре закљученог уговора 
о спровођењу јавног рада, закључи уговор о привременим и повременим 
пословима са изабраним незапосленим лицима са евиденције незапосле-
них. Датум ангажовања лица са којима је закључен уговор о привременим 
и повременим пословима не може бити пре датума закључивања уговора 
о спровођењу јавног рада, нити након 60 дана од дана доношења одлуке о 
одобравању средстава за спровођење јавног рада. 

Документација за закључивање уговора о спровођењу јавног рада:
• уговори о привременим и повременим пословима са незапосленим лици-
ма, као доказ о ангажовању лица на јавном раду;
• нови термин план оверен од стране послодавца - извођача јавног рада, 
уколико је у поступку разматрања пријаве за спровођење јавног рада извр-
шена корекција броја лица и/или дужине трајања јавног рада;
• спецификација средстава - материјала за рад, у складу са одобреним 
средствима за накнаду трошкова спровођења јавног рада;
• потврда банке о отвореном наменском рачуну и картон депонованих пот-
писа наменског рачуна, важећих у моменту пријема средстава обезбеђења 
и давања меничног овлашћења; послодавци - извођачи који су користили 
средства за организовање спровођења јавних радова у претходном перио-
ду, поред потврде банке о већ отвореном наменском рачуну, треба да 
доставе и извод из банке са стањем „нула“; 
• одговарајуће средство обезбеђења уговорних обавеза у складу са изво-
ром финансирања послодавца - извођача јавног рада;
• за правна лица - доказ о извршеној регистрацији меница (попуњен и ове-
рен захтев за регистрацију меница);
• фотокопија/очитана лична карта одговорног лица послодавца - извођача 
јавног рада/жиранта и 
• други докази у зависности од статуса жиранта*.

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА 

Послодавац - извођач јавног рада дужан је да:
• закључи уговор о привременим и повременим пословима са незапосле-
ним лицима, најдуже до предвиђене дужине трајања јавног рада и извр-
ши пријаву на обавезно социјално осигурање; у случају престанка радног 
ангажовања незапосленог лица, послодавац - извођач јавног рада у року 
од 15 дана од дана престанка радног ангажовања врши замену другим 
незапосленим лицем из исте категорије и истог нивоа образовања, за пре-
остало време спровођења јавног рада, у складу са предвиђеним трајањем 
по закљученом уговору за спровођење јавног рада; пре укључивања у про-
грам/замену, Национална служба врши проверу испуњености законских и 
услова овог јавног конкурса за незапослено лице; 
• редовно, у законски утврђеним роковима, врши уплату уговорене накна-
де за обављени посао, на текући рачун лица ангажованих на јавном раду 
и доставља доказе;
• редовно врши уплату припадајућих пореза и доприноса за обавезно 
социјално осигурање за лица из уговора и доставља доказе; 
• редовно врши уплату накнаде трошкова доласка и одласка са рада анга-
жованим лицима и доставља доказе;
• редовно доставља доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове 
накнаде спровођења јавног рада, у складу са уговором;
• достави доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове обуке;
• обезбеди вођу програма јавног рада и/или ментора за обуку незапосле-
них ангажованих на јавном раду и о томе достави писани доказ Национал-
ној служби;
• организује заштиту и безбедност радно ангажованих лица, у складу са 
законом и захтевом стандарда за конкретне послове јавног рада;
• достави фотокопију потврде/сертификата о стеченим компетенција-

Јавни позив

БОДОВНА ЛИСТА – ЈАВНИ РАДОВИ 

Критеријуми      Број бодова 

Област спровођења јавног рада  
 

Одржавање и заштита живoтне средине и природе 10 

Социјалне и хуманитарне делатности 8 

Одржавање и обнављање јавне инфраструктуре 5 

Дужина трајања јавног рада 

3 и 4 месеца 20 

2 месеца 10 

1 месец 5 

Категорија лица Јавни рад подразумева ангажовање лица искључиво I и II 
степена стручне спреме  20 

Претходно коришћена средства 
Националне службе по програму 
јавних радова* 

Коришћена средства и лица остала радно ангажована** 15 

Коришћена средства и лица нису остала радно ангажована 0 

Нису раније коришћена средства 20 

Процена важности поднете пријаве за спровођење јавног рада за локално тржиште рада за подручје 
надлежне филијале*** до 10 

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 80  
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ма радно ангажованих лица на спровођењу јавног рада након завршене 
обуке, на прописаном обрасцу;
• месечно доставља извештај о спровођењу јавног рада, на прописаном 
обрасцу;
• Граду Панчево и Националној служби омогући контролу реализације уго-
ворних обавеза и увид у сву потребну документацију и ток спровођења 
јавног рада;
• обавести Град Панчево и Националну службу о свим променама које су 
од значаја за реализацију уговора у року од осам дана од дана настанка 
промене.
У случају неиспуњења или делимичног испуњења обавеза из уговора, 
послодавац - извођач јавног рада је у обавези да врати цео или сразмеран 
износ исплаћених средстава увећан за законску затезну камату. 

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Пријава за спровођење јавног рада подноси се Националној служби, непо-
средно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може преузети у 
Националној служби или са сајтa www.nsz.gov.rs или са сајтa www.pancevo.rs.

Последњи рок за пријем пријава за учешће на јавном конкурсу је 
16.06.2017. године.

Информације о јавном конкурсу могу се добити у НСЗ - Филијалa Панчево, 
на сајту www.nsz.gov.rs или у Градској управи града Панчева, Секретаријат 
за привреду и економски развој (трећи спрат, канцеларија 305, е-mail: 
andjela.vila@pancevo.rs или трећи спрат, канцеларија 303, e-mail: gordana.
ciric@pancevo.rs).

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за 
случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11 
став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању 
особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 94 и 129 
и Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за 
спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 
102/15 и 5/17), Националног акционог плана запошљавања за 2017. годи-
ну, Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике 
запошљавања предвиђених локалним акционим плановима запошљавања 
у 2017. години Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјал-
на питања бр. 401-00-00367/2017-24 од 29.03.2017. године, Споразума бр. 
1730-101-4/2017 од 24.04.2017. године о међусобном уређивању права и 
обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања 
за 2017. годину закљученог између Националне службе за запошљавање 
- Филијала Пожаревац и Општине Голубац и Локалног акционог пла-
на за запошљавање општине Голубац за 2017. годину бр. 10-1/2017 од 
23.01.2017. године 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА
ПОЖАРЕВАЦ И ОПШТИНА ГОЛУБАЦ

Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА 

КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА
У 2017. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено теже 
запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потре-
бе, ради очувања и унапређења радних способности незапослених, као 
и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спрово-
ди послодавац - извођач јавног рада кога одређује Национална служба 
за запошљавање - Филијала Пожаревац (у даљем тексту: Национална 
служба) на основу јавног конкурса, а по прибављеном мишљењу Локалног 
савета за запошљавање општине Голубац.

Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуње-
ности законских и услова овог јавног конкурса за незапослено лице.

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

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

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

Средства намењена за организовање спровођења јавних радова 
користе се за: 
• исплату накнаде за обављен посао незапосленим лицима укљученим у 
јавне радове по основу уговора о привременим и повременим пословима, у 
висини до 18.000,00 динара по лицу, на месечном нивоу за пун фонд рад-
них часова, односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном 
нивоу; утврђен износ накнаде за обављени посао се увећава за припа-
дајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање, који су обра-
чунати у складу са законом;
• накнаду трошкова доласка и одласка са рада незапослених лица укљу-
чених у јавне радове, у висини до 2.000,00 динара по лицу за сваки месец 
ангажовања;
• накнаду трошкова спровођења јавних радова, у свим областима, у виси-
ни од:
- 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец дана
- 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца
- 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три и четири месеца;
• накнаду трошкова обуке: у зависности од врсте и сложености послова 
које обухвата јавни рад, у току првог месеца спровођења јавних радова 
може се организовати обука, по интерном програму послодавца или про-
граму образовне установе; по завршетку обуке лицу се издаје потврда/
сертификат о стеченим компетенцијама; послодавцу - извођачу јавног 
рада се исплаћују средства у једнократном износу од 1.000,00 динара по 
лицу које је похађало обуку и којем је издата потврда о стеченим компе-
тенцијама; Национална служба процењује оправданост потребе за обу-
ком.

II УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења 
јавних радова на којима се ангажују незапослена лица имају:
• органи јединица локалне самоуправе
• јавне установе и јавна предузећа
• привредна друштва
• предузетници
• задруге
• удружења која имају статус правног лица, односно која су уписана у 
Регистар Агенције за привредне регистре.

Право на доделу средстава за организовање спровођења јавног рада 
послодавац - извођач може да оствари под условом да је измирио раније 
уговорне и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија 
је реализација у току, уколико исте редовно измирује.

Право учешћа у реализацији програма јавних радова на територији општине 
Голубац могу остварити подносиоци захтева који имају регистровану делат-
ност или огранак на територији општине Голубац и који укључују незапосле-
на лица евидентирана у Националној служби у Испостави Голубац.

III ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Документација за подношење пријаве:
• попуњена пријава за спровођење јавног рада на прописаном обрасцу, са 
детаљно разрађеним активностима у термин плану;
• фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико посло-
давац - извођач јавног рада није регистрован у АПР;
• фотографије места извођења јавног рада - за јавне радове који се спро-
воде у области одржавања и заштите животне средине и природе и одр-
жавања и обнављања јавне инфраструктуре (максимално три фотографије 
за сваку локацију);
• списак лица корисника услуга - за послодавацa - извођачa јавног рада из 
области социјалних и хуманитарних делатности.

Уколико послодавац - извођач јавног рада организује обуку, неопходно 
је приложити интерни програм обуке или програм образовне установе на 
прописаном обрасцу Националне службе, као и биографију инструктора/
предавача. 

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе и документа-
цију од значаја за спровођење поступка одлучивања о одобравању сред-
става за спровођење јавних радова.

Начин подношења пријаве
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, надлежној 
организационој јединици Национaлне службе, према месту спровођења 
јавног рада, односно према седишту послодавца, у случају када послода-
вац нема регистровану организациону јединицу у месту спровођења јавног 
рада, то јест Националној служби - Филијали Пожаревац, односно Испоста-
ви Голубац, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који 
се може добити у Националној служби - Филијала Пожаревац, Испостава 
Голубац или преузети на сајту www.nsz.gov.rs.

Јавни позив
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IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

Одлука о одобравању средстава за спровођење јавног рада доноси се на 
основу ранг-листе, а након провере испуњености услова Јавног конкурса и 
бодовања поднете пријаве, односно приложене документације послодавца 
- извођача јавног рада од стране Националне службе - Филијале Пожаре-
вац, у року од 30 дана од дана истека јавног конкурса, а након прибавље-
ног мишљења Локалног савета за запошљавање општине Голубац.

Изузетно, пријаве које испуњавају услове Јавног конкурса, а по којима није 
позитивно одлучено у наведеном року, могу бити поново узете у разма-
трање уколико се за то стекну услови.
Одлуку о одобравању средстава за спровођење јавног рада на којем се, по 
основу једне или више поднетих пријава у току једне календарске године, 
радно ангажује до 49 незапослених, доноси директор филијале Национал-
не службе по овлашћењу директора Националне службе или други запос-
лени којег овласти директор Националне службе.

Одлуку о одобравању средстава за спровођење јавног рада на којем се, по 
основу једне или више поднетих пријава у току једне календарске годи-
не, радно ангажује 50 и више незапослених, доноси директор Националне 
службе уз претходну сагласност Управног одбора. 
Надлежност за доношење одлуке одређује се узимајући у обзир све подне-
те пријаве истог послодавца - извођача у току календарске године, које се 
делом или у целости финансирају средствима Националне службе. 

Национална служба - Филијала Пожаревац приликом одлучивања про-
цењује оправданост укључивања броја лица и/или трајања јавног рада из 
пријаве, као и оправданост поднете пријаве послодавца - извођача јавног 
рада коме је у периоду 2013-2017. године финансирано спровођење јавног 
рада у истој области на предложеним локацијама, у складу са износом 
средстава који је опредељен за надлежну филијалу Националне службе.
Списак послодаваца - извођача којима је одобрено спровођење јавних 
радова се објављује на огласној табли у испостави у Голупцу и на огласној 
табли општине Голубац.   

*Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе и сред-
става Града  по програму јавних радова“ односи се на период 2013-2017. 
године.   

** Критеријум „Коришћена средства и лица остала радно ангажована“ под-
разумева да је извођач јавног рада лица, без обзира на број (укључујући 
и особе са инвалидитетом), која су била укључена у програм јавних радо-
ва по јавним конкурсима Националне службе и конкурсима у сарадњи са 
Општином Голубац, радно ангажовао одмах након истека уговорне оба-
везе. Наведене податке из пријаве за спровођење јавног рада Национална 
служба ће проверавати увидом у своју  евиденцију.     

***Критеријум „Процена важности поднете пријаве за спровођење јавног 
рада за локално тржиште рада за подручје надлежне филијале“ подразу-
мева да је директор Филијале Пожаревац донео одлуку о додатним крите-
ријумима, која је истакнута на огласној табли испоставе Филијале Пожаре-
вац у Голупцу и на огласној табли општине Голубац, уз јавни конкурс. На 
основу одлуке је могуће доделити до 10 бодова, узимајући у обзир следеће 
критеријуме: развијеност општине, друштвену корист која се остварује 

кроз реализацију јавног рада, привредни значај за развој региона, миш-
љење надлежног органа локалне самоуправе/ локалног савета за запо-
шљавање и др. 

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА 

Послодавац - извођач јавног рада је дужан да након донете одлуке о одо-
бравању средстава за спровођење јавног рада, а пре закљученог уговора 
о спровођењу јавног рада, закључи уговор о привременим и повременим 
пословима са изабраним незапосленим лицима са евиденције незапослених.
Датум ангажовања лица са којима је закључен уговор о привременим и 
повременим пословима не може бити пре датума закључивања уговора о 
спровођењу јавног рада, нити након 60 дана од дана доношења одлуке о 
одобравању средстава за спровођење јавног рада. 
Директор филијале Националне службе по овлашћењу директора Нацио-
налне службе или други запослени којег овласти директор Националне 
службе, Општина Голубац и послодавац - извођач јавног рада, у року од 
30 дана од дана доношења одлуке закључују уговор којим се уређују међу-
собна права и обавезе и на основу којег се врши исплата средстава. Изу-
зетно, уколико од датума доношења одлуке до краја календарске године 
има мање од 30 дана, уговор се закључује до краја те календарске године.

Документација за закључивање уговора о спровођењу јавног рада:
• уговори о привременим и повременим пословима са незапосленим лици-
ма, као доказ о ангажовању лица на јавном раду;
• нови термин план оверен од стране послодавца - извођача јавног рада, 
уколико је у поступку разматрања пријаве за спровођење јавног рада извр-
шена корекција броја лица и/или дужине трајања јавног рада;
• спецификација средстава - материјала за рад, у складу са одобреним 
средствима за накнаду трошкова спровођења јавног рада;
• потврда банке о отвореном наменском рачуну и картон депонованих пот-
писа наменског рачуна, важећих у моменту пријема средстава обезбеђења 
и давања меничног овлашћења; послодавци - извођачи који су користили 
средства за организовање спровођења јавних радова у претходном перио-
ду, поред потврде банке о већ отвореном наменском рачуну, треба да 
доставе и извод из банке са стањем „нула“; 
• одговарајуће средство обезбеђења уговорних обавеза у складу са изво-
ром финансирања послодавца - извођача јавног рада;
• за правна лица - доказ о извршеној регистрацији меница (попуњен и ове-
рен захтев за регистрацију меница);
• фотокопија/очитана лична карта одговорног лица послодавца - извођача 
јавног рада/жиранта и 
• други докази у зависности од статуса жиранта*.

У циљу закључивања уговора о спровођењу јавног рада, посло-
давац - извођач јавног рада је у обавези да достави и одгова-
рајућа средства обезбеђења уговорних обавеза:
1. За предузетника:
• за одобрена средства у износу до 2.000.000,00 динара - две истоветне 
бланко трасиране менице корисника средстава са два жиранта и меничним 
овлашћењем;
• за одобрена средства у износу од 2.000.001,00 динара и више - банкарска 
гаранција у вредности одобрених средстава са роком важења од 6 месеци 
од дана издавања и једна бланко трасирана меница са једним жирантом и 
меничним овлашћењем.

Јавни позив

БОДОВНА ЛИСТА – ЈАВНИ РАДОВИ 
Критеријуми      Број бодова 

Област спровођења јавног рада  
Одржавање и заштита живoтне средине и природе 10 
Социјалне и хуманитарне делатности 8 
Одржавање и обнављање јавне инфраструктуре 5 

Дужина трајања јавног рада 
3 и 4 месеца 20 
2 месеца 10 
1 месец 5 

Категорија лица Јавни рад подразумева ангажовање лица искључиво I и II 
степена стручне спреме  20 

Претходно коришћена средства 
Националне службе по програму 
јавних радова* 

Коришћена средства и лица остала радно ангажована** 15 

Коришћена средства и лица нису остала радно ангажована 0 
Нису раније коришћена средства 20 

Процена важности поднете пријаве за спровођење јавног рада за локално тржиште рада за подручје 
надлежне филијале*** до 10 

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 80  
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2. За правно лице:
• за одобрена средства у износу до 2.000.000,00 динара - две истоветне 
бланко соло менице са меничним овлашћењем;
• за одобрена средства у износу од 2.000.001,00 динара и више - банкарска 
гаранција у вредности одобрених средстава са роком важења од 6 месеци 
од дана издавања и једна бланко соло меница са меничним овлашћењем.
3. За кориснике јавних средстава:**
• изјава одговорног лица послодавца - извођача јавног рада корисника 
јавних средстава да су обезбеђени сви предуслови за отпочињање спро-
вођења јавног рада и да не постоји могућност прилагања одговарајућег 
средства обезбеђења.
*Жирант може бити свако пословно способно физичко лице које има 
редовна месечна примања на име зараде или пензије, као и физичко лице 
које самостално обавља делатност (предузетник), односно лице које само-
стално обавља делатност у складу са посебним законом (нпр. адвокат, 
нотар, јавни извршитељ и сл). 
**Корисници јавних средстава су директни и индиректни корисници буџет-
ских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјал-
но осигурање и јавна предузећа основана од стране Републике Србије, 
односно локалне власти, правна лица основана од стране тих јавних пре-
дузећа, правна лица над којима Република Србија, односно локална власт 
има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или 
више од 50% гласова у управном одбору, друга правна лица у којима јав-
на средства чине више од 50% укупних прихода остварених у претходној 
пословној години, као и јавне агенције и организације на које се примењују 
прописи о јавним агенцијама.
Статус послодавца - извођача јавног рада у погледу извора средстава финан-
сирања биће проверен од стране Националне службе-Филијале Пожаревац 
на основу расположивих података Управе за трезор и Народне банке Србије. 
Почетком спровођења јавног рада сматра се датум пријаве на осигурање 
првог незапосленог лица ангажованог на јавном раду. 

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА 

Послодавац - извођач јавног рада дужан је да:
• закључи уговор о привременим и повременим пословима са незапосле-
ним лицима, најдуже до предвиђене дужине трајања јавног рада и извр-
ши пријаву на обавезно социјално осигурање; у случају престанка радног 
ангажовања незапосленог лица, послодавац - извођач јавног рада у року 

од 15 дана од дана престанка радног ангажовања врши замену другим 
незапосленим лицем из исте категорије и истог нивоа образовања, за пре-
остало време спровођења јавног рада, у складу са предвиђеним трајањем 
по закљученом уговору за спровођење јавног рада; пре укључивања у про-
грам/замену, Национална служба врши проверу испуњености законских и 
услова овог јавног конкурса за незапослено лице; 
• редовно, у законски утврђеним роковима, врши уплату уговорене накна-
де за обављени посао, на текући рачун лица ангажованих на јавном раду 
и доставља доказе;
• редовно врши уплату припадајућих пореза и доприноса за обавезно 
социјално осигурање за лица из уговора и доставља доказе; 
• редовно врши уплату накнаде трошкова доласка и одласка са рада анга-
жованим лицима и доставља доказе;
• редовно доставља доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове 
накнаде спровођења јавног рада, у складу са уговором;
• достави доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове обуке;
• обезбеди вођу програма јавног рада и/или ментора за обуку незапосле-
них ангажованих на јавном раду и о томе достави писани доказ Национал-
ној служби;
• организује заштиту и безбедност радно ангажованих лица, у складу са 
законом  захтевом стандарда за конкретне послове јавног рада;
• достави фотокопију потврде/сертификата о стеченим компетенција-
ма радно ангажованих лица на спровођењу јавног рада након завршене 
обуке, на прописаном обрасцу;
• месечно доставља извештај о спровођењу јавног рада, на прописаном обрасцу;
• Националној служби омогући контролу реализације уговорних обавеза и 
увид у сву потребну документацију и ток спровођења јавног рада;
• обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реа-
лизацију уговора у року од осам дана од дана настанка промене.
У случају неиспуњења или делимичног испуњења обавеза из уговора, 
послодавац - извођач јавног рада је у обавези да врати цео или сразмеран 
износ исплаћених средстава увећан за законску затезну камату. 

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Информације о јавном конкурсу могу се добити у Националној служби - 
Филијала Пожаревац, путем телефона: 012/538-107, 012/538-104, 012/538-
102, на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs, као и на огласним табла-
ма Испоставе Голубац, Филијале Пожаревац Националне службе и Општине 
Голубац.
Јавни конкурс је отворен од 18.05. до 29.05.2017. године.

Јавни позив

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

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

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

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

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

Како да предате оглас за слободна радна места 

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

У ОВОМ БРОЈУ

СЛОБОДНИХ РАДНИХ 
МЕСТA

537
Администрација и управа                 17 
Трговина и услуге                                 27
Медицина                                            32
Ветерина           43 

Индустрија и грађевинарство                 44  
Саобраћај и везе                                 45
Наука и образовање                            45
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     Администрација и управа

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ,
БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени 
гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 
67/07 - исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17 став 1 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 саглас-
ности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код 
корисника јавних средстава 51 број: 112-3687/2017 од 27. априла 
2017. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се попуњавају радна места: Министарство 
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Београд, 
Немањина 22-26

II Радна места које се попуњавају:

1. Радно место за подршку пословима
извршењу буџета

Одсек за послове извршења буџета, Сектор за 
економско-финансијске послове, звање референт

1 извршилац

Услови: средња школа друштвеног, техничког или природног 
смера, положен државни стручни испит, радно искуство у струци 
од најмање две године, познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање Правилника 
о систему извршења буџета - усмено, познавање канцеларијског 
пословања органа државне управе - усмено, познавање рада на 
рачунару - практичним радом на рачунару и вештина комуника-
ције и процена мотивације за рад - усмено.

Место рада: Београд, Немањина 22-26

2. Радно место инспектор рада
Одсек инспекције рада Бор, Инспекторат за рад,

звање саветник
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне 
области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистич-
ких наука, техничко-технолошких наука, природно-математичких 
наука или медицинских наука на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у 
струци од најмање три године.

У изборном поступку проверавају се: познавање прописа о 
раду, безбедности и здравља на раду и Закона о општем управном 
поступку - усмено; вештина комуникације и процена мотивације 
за рад - усмено.

Место рада: Бор, Моше Пијаде 19

3. Радно место инспектор рада
Одељење инспекције рада Ужице, Инспекторат за 

рад, звање саветник
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне 
области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистич-
ких наука, техничко-технолошких наука, природно-математичких 
наука или медицинских наука на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у 
струци од најмање три године.

У изборном поступку проверавају се: познавање прописа о 
раду, безбедности и здравља на раду и Закона о општем управном 
поступку - усмено; вештина комуникације и процена мотивације 
за рад - усмено.
Место рада: Ужице, Димитрија Туцовића 52

4. Радно место инспектор рада
Одсек инспекције рада Суботица, Инспекторат за 

рад, звање саветник
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне 
области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистич-
ких наука, техничко-технолошких наука, природно-математичких 
наука или медицинских наука на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у 
струци од најмање три године.

У изборном поступку проверавају се: познавање прописа о 
раду, безбедности и здравља на раду и Закона о општем управном 
поступку - усмено; вештина комуникације и процена мотивације за 
рад - усмено.

Место рада: Суботица, Трг Лазара Нешића 1

5. Радно место инспектор рада
Одсек инспекције рада Кикинда, Инспекторат за рад, 

звање саветник
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне 
области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистич-
ких наука, техничко-технолошких наука, природно-математичких 
наука или медицинских наука на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама на факул-
тету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од 
најмање три године.

У изборном поступку проверавају се: познавање прописа о 
раду, безбедности и здравља на раду и Закона о општем управном 
поступку - усмено; вештина комуникације и процена мотивације 
за рад - усмено.

Место рада: Кикинда, Трг српских добровољаца 11

III Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Минис-
тарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, 
11000 Београд, Немањина 22-26, са назнаком „За јавни конкурс за 
попуњавање извршилачких радних места”.

IV Лице које је задужено за давање обавештења: Анђела 
Роглић, тел. 011/361-62-62, Министарство за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања.

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

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

VII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потпи-
сана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном 
искуству уз коју треба назначити радно место за које се конкури-
ше; 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 изво-
да из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија 
дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена 
фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад 
у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о 
радном искуству у струци (потврда, решење и други акти из којих 
се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном 
спремом је стечено радно искуство).

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

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је ове-
рена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у 
којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу 
бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријем-
ним канцеларијама основних судова, односно општинским упра-
вама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фото-
копије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у 
основним судовима, односно општинским управама.

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена 
евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књи-
ге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за 
рад у државним органима/ уверење о положеном правосудном 
испиту. Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управ-
ном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016) прописано је, 
између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке 
орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о 
чињеницама о којима се води службена евиденција када је то нео-
пходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те 
податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат може доста-
вити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења 
изборног поступка. Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се 
опредељује за једну од две могућности, да орган прибави подат-
ке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат 
чинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на веб-страници 
Министарствa за рад, запошљавање, борачка и социјална питања: 
www.minrzs.gov.rs, у делу „Конкурси“. Попуњену изјаву је неоп-
ходно доставити уз наведене доказе како би орган могао даље да 
поступа.

VIII Трајање радног односа: Радни однос се заснива на 
неодређено време. Кандидати који први пут заснивају радни однос 
у државном органу подлежу пробном раду у трајању од шест месе-
ци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају 
се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног 
рада.

IX Провера оспособљености, знања и вештина кандида-
та у изборном поступку: Са кандидатима чије су пријаве бла-
говремене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз које су приложени 

сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашена рад-
на места, провера стручних оспособљености, знања и вештина 
у изборном поступку обавиће се у Београду, Теразије 41, трећи 
спрат, почев од 14. јуна 2017. године, о чему ће кандидати бити 
обавештени телеграмом, на адресе које наведу у својим пријавама.

Напомене: Кандидати који конкуришу на више радних места под-
носе појединачне пријаве у којима наводе уз коју од пријава су 
приложили тражена документа. Кандидати са положеним право-
судним испитом уместо доказа о положеном државном стручном 
испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту. Небла-
говремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и 
пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу 
или фотокопији овереној код јавног бележника (изузетно у градо-
вима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, при-
ложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским 
јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно 
општинским управама, као поверени посао), биће одбачене.

Овај конкурс се објављује на веб-страници Министарствa за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања: www.minrzs.gov.rs, на 
веб-страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, 
на порталу е-Управе, на огласној табли, веб-страници и периодич-
ном издању огласа Националне службе за запошљавање.

На веб-страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs 
може се погледати опис послова оглашених радних места.

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

БЕОГРА Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ВЛАДА
Служба за управљање кадровима

Београд

На основу члана 68 став 1, а у вези са чланом 54 став 1 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 2 и члана 20 Уредбе о спровођењу 
интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у држав-
ним 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: Републички геодетски 
завод, Београд

Положај који се попуњава:

Директор
Републичког геодетског завода - положај у првој 

групи

Опис послова: руковођење Заводом и представљање Завода, 
старање о спровођењу закона и других прописа; доношење про-
писа када је на то изричито овлашћен; надзирање законитости, 
благовремености и ефикасности рада државних службеника и 
намештеника; старање о правилном коришћењу имовине и сред-
става за рад; старање о законитом коришћењу средстава у окви-
рима утврђеним буџетом.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне 
области у оквиру образовно-научног поља геодетског инжењер-
ства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким 

Администрација и управа
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академским студијама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 9 
година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; 
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 делокруга Републичког геодетског завода; познавање пра-
ва Европске уније; стручна оспособљеност за рад на положају и 
вештина комуникације - увидом у податке из пријаве и разгово-
ром; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, 
организационе способности и вештина руковођења - посредно, 
путем стандардизованих тестова.

Трајање рада на положају и место рада: Рад на положају 
траје пет година, а место рада је Београд, Булевар војводе Миш-
ића 39.

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

Садржина пријаве на конкурс: Пријава на конкурс садржи: 
име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу стано-
вања, контакт телефон, податке о образовању, податке о врсти 
и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је 
кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорнос-
ти на тим пословима, податке о стручном усавршавању и подат-
ке о посебним областима знања. Пријава на конкурс мора бити 
својеручно потписана.

Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: уве-
рењe о држављанству; извод из матичне књиге рођених; диплома 
о стручној спреми; исправе којима се доказује радно искуство у 
струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим 
пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено 
радно искуство); уверење о положеном државном стручном испи-
ту за рад у државним органима (лица са положеним правосудним 
испитом уместо уверења о положеном државном стручном испи-
ту за рад у државним органима достављају уверење о положеном 
правосудном испиту).

Лице које нема положен државни стручни испит може да подне-
се пријаву на конкурс, с тим што је дужно да пријави полагање 
тог испита у Министарству 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.
 
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код 
јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима 
нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити 
оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним 
канцеларијама основних судова, односно општинским управама, 
као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије 
докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним 
судовима, односно општинским управама.

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

Документи о чињеницама о којима се води службена еви-
денција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге 

рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад 
у државним органима, односно уверење о положеном правосуд-
ном испиту.

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

Пример изјаве се налази на сајту Службе за управљање кадро-
вима.

Адреса на коју се подносе пријаве за 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 10-12 часова: Дуња Даниловић тел. 011/313-09-69, 
Служба за управљање кадровима.

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени 
докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника 
(изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јав-
ни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним 
судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основ-
них судова, односно општинским управама, као поверени посао), 
биће одбачене. Као доказ се могу приложити и фотокопије доку-
мената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судо-
вима, односно општинским управама.

Овај оглас објављује се на интернет страници Републичког геодет-
ског завода, на интернет страници Службе за управљање кадро-
вима, на порталу е-Управе, на огласној табли, интернет страници 
и у периодичном издању огласа Националне службе за запошља-
вање.

У Служби за управљање кадровима може се извршити увид у акт о 
систематизацији послова у органу у ком се попуњава положај који 
je предмет овог конкурса.

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

Администрација и управа

Посао се не чека, посао се тражи
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ
Београд

На основу члана 135 Закона о полицији („Службени гласник РС“, 
бр. 6/2016) и члана 2, а у вези са чланом 6 и 7 Уредбе о спро-
вођењу јавног конкурса у Министарству унутрашњих послова 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2016), Сектор за људске ресурсе 
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

Орган у коме се попуњава радно место: Министарство 
унутрашњих послова, Дирекција полиције - Хеликоптерска јединица

Место рада: Аеродром „Никола Тесла“, Београд - Сурчин 

Радна места која се попуњавају:

1. Руководилац обезбеђења квалитета 
одржавања ваздухоплова

утврђено под редним бројем 03.14.11
1 извршилац

2. Земаљски ваздухопловни механичар
утврђено под редним бројем 03.14.23 

1 извршилац

у Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији 
радних места у Министарству унутрашњих послова

УСЛОВИ ЗА РАД НА РАДНИМ МЕСТИМА

За радно место руководилац обезбеђења квалитета одр-
жавања ваздухоплова неопходно је да кандидат има стечено 
високо образовање по Закону о универзитету, у трајању од нај-
мање четири године - машински факултет ваздухопловног смера 
или електротехнички факултет или високо образовање стечено на 
основним академским студијама I степена у обиму од 240 ЕСПБ 
из области машинско инжењерство, електротехничко и рачунар-
ско инжењерство. Неопходно је да кандидати од 240 ЕСПБ имају 
најмање 180 ЕСПБ из напред наведених научних области, као и да 
кандидат поседује знање енглеског језика и да поседује дозволу за 
одржавање ваздухоплова категорије Ц.

За радно место земаљски ваздухопловни механичар нео-
пходно је да кандидат има завршену средњу школу техничког 
смера, као и да поседује искуство на пословима ваздухопловног 
механичара.

Кандидати морају да испуњавају опште услове за рад у државним 
органима предвиђене законом, посебне услове прописане Законом 
о полицији и Правилником о унутрашњем уређењу и систематиза-
цији радних места у Министарству унутрашњих послова

РАДНО ИСКУСТВО ПОТРЕБНО ЗА РАД НА РАДНОМ МЕСТУ

За радно место руководилац обезбеђења квалитета одр-
жавања ваздухоплова неопходно је најмање три године радног 
искуства. За радно место земаљски ваздухопловни механи-
чар неопходно је најмање шест месеци радног искуства.

ОПИС ПОСЛОВА

За радно место руководилац обезбеђења квалитета одр-
жавања ваздухоплова

У оквиру организације за одржавање ваздухоплова, 
обавља следеће послове и то:

- успостављања, спровођења и развијања независног система ква-
литета и система безбедности, праћењем усаглашености одржа-
вања са захтевима ваздухопловне регулативе Републике Србије; 
- израђује планове и спроводи проверу квалитета и безбедности; 
- примењује планове праћења квалитета и безбедности; 
- контролише попуњавање и ажурност техничке и радне докумен-
тације, програм техничког одржавања; 
- анализира тренд одступања и предлаже мере за сузбијање нега-
тивног тренда уочених одступања од прописаних стандарда и кри-
теријума; 
- израђује извештаје свих провера квалитета; 
- проверава спровођење корективних мера као и постигнуте резул-
тате; 
- израђује, ажурира и контролише примењеност приручника 
локалних процедура; 
- обезбеђења одобрења од ДЦВ-а за измене приручника одржа-
вања;
- испитивање или проверу ваздухоплова у лету као и у изврша-
вању других летачких задатака у својству ваздухопловно технич-
ког особља, када за то постоји потреба;
- прати прописе из области ваздушног саобраћаја и указује на 
потребу њихове примене; 
- прати усаглашавања ваздухопловних прописа и стандарда 
успостављених у Хеликоптерској јединици. 

У оквиру Школског центра за обуку ваздухопловно-тех-
ничког особља, обавља следеће послове:
- планирања и контроле примене одредби школског приручника 
Центра током извођења обуке како би утврдио да ли се обука реа-
лизује квалитетно и у складу са прописаним наставним плановима 
и програмима; 
- израђује планове провере квалитета и безбедности; 
- сачињава извештаје према руководиоцу Центра; 
- дефинише корективне мере и предлоге за унапређење рада 
школског центра; 
- учествује у активностима које имају за циљ анализу рада школ-
ског центра; 
- благовремено обавештава ДЦВ о уоченим одступањима од захте-
ва релевантне регулативе и одредби Приручника Школског цен-
тра; 
- ажурирања Приручника Школског центра заједно са пратећим 
процедурама и прати његову усаглашеност са релевантним зако-
нодавством.

У оквиру организације за обезбеђивање континуиране 
пловидбености, обавља следеће послове:
- успостављања независног система квалитета према усаглашеној 
релевантној ваздухопловној регулативи; 
- прегледа и примене нових или измене постојећих прописа које 
донесу цивилне ваздухопловне власти; 
- надзора повременог система квалитета овлашћене организације 
за одржавање ваздухоплова или њених подуговарача, са којима 
организација за обезбеђење континуиране пловидбености има 
потписан уговор и остварује систем повратног информисања одго-
ворном руководиоцу како би се остварила његова пуна информи-
саност о питањима везаним за квалитет и поштовања прописаних 
стандарда; 
- контроле свих радова одржавања са циљем да се увери да се 
исти врше у складу са дефинисаним стандардима, прописима и 
одговарајућом документацијом;
- повремене контроле коришћења и редовног ажурирања, како 
документације неопходне за вођење континуиране пловидбе-
ности, тако и самог Приручника организације за вођење контину-
иране пловидбености; 
- комуникације са надлежним ваздухопловним властима; 
- усавршавања, обнове знања и редовне провере знања особља 
ангажованог за обезбеђивање континуиране пловидбености ваз-
духоплова; 
- редовних ревизија Приручника организације за обезбеђивање 
континуиране пловидбености ваздухоплова и сачињава извештаје 
са уоченим налазима одговорном руководиоцу.

Администрација и управа 
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За обављање послова и задатака дужан је да примењује поли-
цијска и друга стручна овлашћења као и неопходне мере и радње 
у оквиру службе. Прима задатке од претпостављених и благо-
времено извештава о реализацији истих. По потреби непосредно 
извештава и команданта Хеликоптерске јединице. Управља служ-
беним моторним возилом у складу са налогом за вожњу, а за дола-
зак и одлазак на место рада, терен и друго, превози се возилом 
или ваздухопловом. Радне задатке извршава у бази Хеликоптерске 
јединице или на терену. Обавља и друге послове за које је стручно 
оспособљен или има одговарајући степен стручне спреме, а у вези 
са потребом укупног унапређења рада Хеликоптерске јединице и 
Министарства у целини. 

За радно место земаљски ваздухопловни механичар, 
предвиђено је обављање следећих послова:
- планираних повремених прегледа земаљске ваздухопловне 
опреме у складу са одобреним програмом техничког одржавања, у 
циљу обезбеђења техничке исправности;
- помоћи овлашћеном ваздухопловно-техничком особљу на радо-
вима редовног и ванредног одржавања према утврђеном програму 
техничког одржавања;
- поправка и измена на земаљској и радио опреми;
- складиштења и чувања резервних делова алата, опреме и пот-
рошног материјала при извођењу радова у теренским условима; 
- примена мера заштите на раду и противпожарне заштите;
- учешћа у планираним едукацијама и периодичним обукама у 
својству слушаоца или предавача;
- старања о безбедности ваздухоплова у бази и на терену;
- припреме и реализације практичне и теоријске обуке у центрима 
за обуку Хеликоптерске јединице у складу са Приручником о раду; 
- вођења, ажурирања приручника и стручне документације;
- за обављање послова и задатака дужан је да примењује поли-
цијска и друга стручна овлашћења као и неопходне мере и радње 
у оквиру службе;
- прима задатке од претпостављених и благовремено извештава о 
реализацији истих; 
- управља службеним моторним возилом у складу са налогом за 
вожњу, а за долазак и одлазак на место рада, терен и друго, пре-
вози се возилом или ваздухопловом.

Радне задатке извршава у бази Хеликоптерске јединице или на тере-
ну. Обавља и друге послове за које је стручно оспособљен или има 
одговарајући степен стручне спреме а у вези са потребом укупног 
унапређења рада Хеликоптерске јединице и Министарства у целини.

У изборном поступку проверавају се: формално-правни усло-
ви - увидом у податке из пријаве и на основу расположиве доку-
ментације, техничке компетенције (знања и вештине) - тестом 
знања, базичне компетенције - стандардизованим психолошким 
тестовима и психолошким интервјуом, здравствена способност - 
обављањем лекарског прегледа у референтној здравственој уста-
нови, интервју - провера стручне оспособљености - полуструк-
турисаним интервјуом и студијом случаја и безбедносни услови 
- безбедносна провера врши се у складу са законом. 

Стручна оспособљеност, знања и вештине потребне за 
рад на радним местима, а које се проверавају и оцењују у 
изборном поступку

За радно место руководилац обезбеђења квалитета одр-
жавања ваздухоплова, неопходно је познавање прописа и 
стандарда из области ваздухопловне регулативе (Закон о ваздуш-
ном саобраћају, законски и подзаконски акти Директората цивил-
ног ваздухопловства и др.); 
- познавање рада на рачунару (Word, Excel), коришћење електрон-
ске поште, организационе способности (руковођење, организација 
послова и комуникативност). 

За радно место земаљски ваздухопловни механичар, неоп-
ходна је стручна оспособљеност у складу са Додатком I - Захтеви 
у погледу основног знања за категорију Б2, Анекс III, део 66 Пра-

вилника о обезбеђивању континуиране пловидбености ваздухо-
плова и других ваздухопловних производа, делова и уређаја и о 
одобравању ваздухопловно-техничких организација и особља која 
се баве овим послом („Службени гласник РС“, број 32/11, 23/12, 
27/12 - исправка и 10/14).

Демонстрација знања и вештина:
- електротехнички материјали
- мерења у електроници
- полупроводничка електроника
- примопредајна радиотехника
- технике одржавања штампаних електронских кола
- ваздухопловна радио-радарска и инерцијална навигација
- електро опрема ваздухоплова и извори напајања
- ваздухопловни инструменти.
Познавање рада на рачунару (Word, Excel).

Рок за подношење пријава на конкурс: Рок за подношење 
пријаве на конкурс је десет дана од дана објављивања конкурса у 
„Службеном гласнику Републике Србије“ и почиње да тече наред-
ног дана од дана када је конкурс објављен.

Докази који се обавезно прилажу за оба радна места: крат-
ка биографија, оверена фотокопија дипломе о стеченом образо-
вању у складу са прописаним условом у погледу образовања, ори-
гинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених 
Републике Србије, оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству Републике Србије, оригинал уверења основног и 
вишег суда да се против кандидата не води кривични поступак 
(са датумом издавања не старијим од шест месеци), очитана лич-
на карта са чипом или оверена фотокопија личне карте која није 
чипована, оверене фотокопије исправа којима се доказују пода-
ци о радном искуству (потврде, решења и други акти којима се 
доказује радно искуство), доказ да кандидат не поседује двојно 
држављанство (уколико је примљен у држављанство Републике 
Србије). 

За радно место руководилац обезбеђења квалитета одр-
жавања ваздухоплова обавезан је сертификат (оригинал или 
оверена фотокопија) о знању енглеског језика и доказ (оригинал 
или оверена фотокопија) о поседовању дозволе за одржавање 
ваздухоплова категорије Ц.

Право учешћа на конкурсу имају кандидати који испуњавају про-
писане услове и имају пријављено пребивалиште на територији 
Р Србије - најмање пет година непрекидно пре дана подношења 
пријаве на јавни конкурс.

Адреса на коју се подносе пријаве на конкурс: Минис-
тарство унутрашњих послова, Сектор за људске ресурсе, Буле-
вар др Зорана Ђинђића 104, 11070 Нови Београд (Писарница 
СИВ-а 2 или путем поште), са назнаком „За јавни конкурс за 
радно место руководилац обезбеђења квалитета одржавања 
ваздухоплова или за радно место земаљски ваздухопловни 
механичар у Хеликоптерској јединици“.

Лице задужено да давање обавештења: Јасминка Ћирић, 
011/274-0000 локал 402-79; е-mail: jasminka.ciric@mup.gov.rs, у 
периоду од 13.00 до 15.00 часова, сваког радног дана.

Датум оглашавања: 19.05.2017. године.

Образац пријаве на конкурс је неопходно попунити и својеручно 
потписати (образац можете преузети на сајту www.mup.gov.rs). 

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

Администрација и управа
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Потребно је да учесник конкурса достави изјаву којом се опре-
дељује за једну од могућности: да Министарство прибави податке 
о којима се води службена евиденција, да то кандидат учини сам 
или да кандидат прибави део документације, а део документације 
Министарство унутрашњих послова. 

Образац изјаве је неопходно попунити и својеручно потписати 
(образац можете преузети на сајту www.mup.gov.rs).

Документи о чињеницама о којима се води службена 
евиденција су: извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству Републике Србије и уверење основног и вишег суда 
да се против кандидата не води кривични поступак

Препорука је да учесник конкурса сам достави сву неопходну доку-
ментацију у циљу бржег и ефикаснијег спровођења конкурса.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена 
код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у који-
ма нису именовани јавни бележници, приложeни докази могу бити 
оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним 
канцеларијама основних судова, односно општинским управа као 
поверени посао). Као доказ се могу приложити фотокопије докуме-
ната које су оверене пре 01.03.2017. године у основним судовима, 
односно општинским управама.

НАПОМЕНА: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени 
докази у оригиналу или фотокопији овереној у оштини, суду или од 
јавног бележника, биће одбачене закључком. 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.

Овај оглас објављен је на интранет и интернет страници Минис-
тарства, огласној табли Сектора за људске ресурсе и Хеликоптер-
ске јединице, „Службеном гласнику Републике Србије“, у дневном 
листу „Политика“ и на интернет презентацији и периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање.

„JOB“ DOO BEOGRAD
11050 Београд, Батутова 10

тел. 011/2408-501, 064/8735-939
e-mail: office@jobbgd.com

www.jobbgd.com

Менаџер за безбедност и здравље на раду

УСЛОВИ: висока стручна спрема (заштита на раду, техничка, 
машинска, електротехничка или друга струка техничко-техно-
лошких наука која одговара врсти и природи предметног посла), 
факултет заштите на раду и сви други факултети из наведених 
области; обавезно поседовање уверења о положеном стручном 
испиту за обављање послова безбедности и здравља на раду; 
минимум 3 године радног искуства; комуникативност, организова-
ност, аналитичке способности, презентационе вештине, спремност 
на интензиван рад и стално усавршавање, одлично знање рада на 
рачунару (MS office, интернет), обавезна возачка дозвола Б кате-
горије. 

Асистент менаџера за безбедност и здравље на 
раду

УСЛОВИ: висока стручна спрема (заштита на раду, техничка, 
машинска, електротехничка или друга струкаа техничко-техно-
лошких наука која одговара врсти и природи предметног посла); 
обавезно поседовање уверења о положеном стручном испиту 
за обављање послова безбедности и здравља на раду; без рад-
ног искуства; комуникативност, организованост, аналитичке спо-
собности, спремност на интензиван рад и стално усавршавање; 
одлично знање рада на рачунару (MS Оffice, интернет), возачка 
дозвола Б категорије.

Асистент директора за административне 
послове

УСЛОВИ: средња или виша стручна спрема (економског, општег 
или другог смера који одговара врсти и природи предметног пос-
ла); са или без радног искуства за обављање техничких послова 
из области комуникације и других канцеларијских послова; кому-
никативност, организованост, аналитичке способности; спремност 
на интензиван рад и стално усавршавање; одлично знање рада 
на рачунару (MS Оffice, интернет), возачка дозвола Б категорије.

ОСТАЛО: Пријаве слати на и-мејл адресу: office@jobbgd.com. 
Непотпуне и неразумљиве биографије, као и оне које не задо-
вољавају услове конукурса, неће бити разматране.

КИКИНДА
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА

КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ
И УСЛУГЕ “КИКИНДА”

23300 Кикинда, Иђошки пут 4
тел. 0230/422-760

Шеф рачуноводства
пробни рад од 6 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, економски факултет; рад-
но искуство 7 година; да је кандидат држављанин РС; лекарско 
уверење о општој здравственој способности за рад. Уз пријаву 
на конкурс приложити: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, фотокопију или оригинал извода из матичне књиге 
рођених, фотокопију или оригинал уверења о држављанству Репу-
блике Србије, CV, фотокопију радне књижице (страница са општим 
подацима, странице на којима је исказан радни стаж), лекарско 
уверење о општој здравственој способности за рад (не старије од 
6 месеци), уверење основног суда да кандидат није под истрагом 
и да против њега није подигнута оптужница и фотокопију личне 
карте (ако је чипована доставити очитану).

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 05.06.2017. године. Прија-
ве са комплетном документацијом доставити у затвореној ковер-
ти, на горенаведену адресу, са назнаком “За избор кандидата - за 
послове шефа рачуноводства пријава на оглас (име и презиме), 
не отварај”. Пријаве доставити путем поште или лично на шалтер 
писарнице. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се размат-
рати. Ближа обавештења у вези са огласом се могу добити путем 
телефона: 0230/422-760. Рок за подношење пријава 05.06.2017. 
године.

КРУШЕВАЦ
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

ГРАДА КРУШЕВЦА
37000 Крушевац, Мајке Југовића 3

Директор
на мандантни период од 4 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат 
треба да испуњава и следеће услове: стечено високо образовање 
на основним академских студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 
мастер академским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету; радно искуство од четири 
године, од чега најмање две године на руководећим пословима; 
активно знање страног језика који је обухваћен наставним планом 
и програмом министарства надлежног за послове просвете. 

ОСТАЛО: Докази који се прилажу уз пријаву (оригинал или фото-
копија оверена код надлежног органа) су: доказ о стручној спреми, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Репу-
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блике Србије, уверење да се против кандидата не води кривични 
поступак за кривична дела која се гоне по службеној дужности, 
доказ о општој здравственој способности, доказ о радном искуству, 
биографија са контакт подацима. Рок за подношење пријава је 8 
дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији „Послови“. Пријаве на конкурс са радном 
биографијом и документацијом о испуњености услова кандидат 
подноси лично или препоручено поштом, са назнаком „За јавни 
конкурс за именовање директора Туристичке организације града 
Крушевца“, на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити разматране. Особа задужена за давање оба-
вештења о конкурсу је Душан Ђорђевић, телефон: 037/445-180.

НИШ
ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ АЛЕКСИНАЦ

18220 Алексинац, Момчила Поповића 20

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат 
мора да испуњава и следеће услове: да има високу стручну спре-
му (високо образовање на студијама другог степена - дипломске 
академске студије - мастер, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије или високо образовање 
на основним студијама у трајању од четири године); филозофски 
факултет, групе: историја, историја уметности, етнологија - антро-
пологија и археологија; положен стручни испит за једно од струч-
них звања (кустос, виши кустос, музејски саветник); да има нај-
мање 5 година радног искуства у струци. Кандидат за директора 
дужан је да предложи програм рада и развоја установе као сас-
тавни део конкурсне документације. Кандидати уз пријаву треба 
да доставе: извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење, 
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), уверење да 
се против њих не води кривични поступак и да нису осуђивани 
(не старије од 6 месеци), диплому о стеченој стручној спреми, уве-
рење о положеном стручном испиту, потврду о радном искуству, 
програм рада. Пријаву и конкурсну документацију слати на горе-
наведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Телефони за контакт: 
018/800-968 и 018/4100-869.

БИБЛИОТЕКА „ВУК КАРАЏИЋ“
18220 Алексинац, Књаза Милоша 161

тел. 018/803-191

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат 
мора да испуњава и следеће услове: да има високу стручну спре-
му, положен стручни испит и звање дипломирани библиотекар; да 
има најмање 3 године радног искуства у области културе; позна-
вање рада на рачунару. Кандидат за директора дужан је да пред-
ложи програм рада и развоја установе као саставни део конкурсне 
документације. Кандидати уз пријаву треба да доставе: извод из 
матичне књиге рођених, лекарско уверење, уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци), уверење да се против њих не води 
кривични поступак и да нису осуђивани (не старије од 6 месе-
ци), диплому о стеченој стручној спреми, уверење о положеном 
стручном испиту, потврду о радном искуству, програм рада. Рок 
за пријаву је 15 дана. Пријаву и конкурсну документацију слати на 
горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.

ПАНЧЕВО
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

КОВИН
26220 Ковин, Трг Жарка Зрењанина 8

тел. 013/742-985, 744-892
факс: 013/742-985

email: kovin.csr@minrzs.gov. rs

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: за директора може бити именован држављанин Репу-
блике Србије који је стекао високо образовање на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године и одговарајући ака-
демски, односно стручни назив утврђен у области правних, еко-
номских, психолошких, педагошких и андрагошких и социолошких 
наука, односно стручни назив: дипломирани социјални радник и 
најмање пет година радног искуства у струци. Уз пријаву на кон-
курс потписану својеручно и биографију кандидата са наводима о 
досадашњем радном искуству, приложити у оригиналу или ове-
реној фотокопији: уверење о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених, оверену фотокопију радне књижице, уверење да 
кандидат није осуђиван, уверење суда да се против кандидата не 
води кривични поступак, односно да није поднет захтев за спро-
вођење истраге или одређених истражних радњи, да није подигну-
та оптужница или оптужни предлог за кривична дела за која се 
гоњење предузима по службеној дужности, диплому о стеченој 
стручној спреми, потврду о радном стажу у струци и програм рада 
за мандатни период. Рок за пријаву је 15 дана и почиње да тече 
наредног дана од дана оглашавања јавног конкурса у публикацији 
„Послови”. Пријаве се подносе на горенаведену адресу, са назна-
ком „За јавни конкурс за именовање директора”.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

КОВИН
26220 Ковин, Трг Жарка Зрењанина 8

тел. 013/742-985, 744-892

Оглас објављен 05.10.2016. године у публикацији „Посло-
ви“ поништава се у целости.

ПОЖ АРЕВАЦ
НАРОДНИ МУЗЕЈ ПОЖАРЕВАЦ
12000 Пожаревац, Др Воје Дулића 10

Директор

УСЛОВИ: висока стручна спрема, завршен филозофски факултет 
(група археологија, историја, историја уметности, етнологија) и нај-
мање 5 година радног искуства у оквиру степена и смера стручно-
сти; да својим програмом учини вероватним квалитетно обављање 
послова директора; кандидат је дужан да у писаном облику, као 
део конкурсне документације предложи програм рада и развоја 
Народног музеја за мандатни период од четири године; да није 
осуђиван за кривична дела која га чине недостојним за обављање 
функције директора, као и да се против кандидата не води истра-
га; да је држављанин Републике Србије. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви“. Пријаве на конкурс са потребном документацијом доставити 
на горенаведену адресу, за назнаком „За конкурс“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве УО неће разматрати.
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СРЕМСК А МИТРОВИЦА
ОПШТИНА ИРИГ

ОПШТИНСКА УПРАВА
22406 Ириг, Војводе Путника 1

тел. 022/400-613

Комунални инспектор
у звању сарадника

Опис послова: врши предузимање управних радњи у инспекцијс-
ком надзору над применом законских и подзаконских аката из 
комуналне делатности, у складу са прописима којима се уређује 
инспекцијски надзор; прегледа опште и појединачне акте, еви-
денцију и другу документацију вршилаца комуналне делатности 
и других правних и физичких лица; саслушава и узима изјаве од 
одговорних лица код вршилаца комуналне делатности и других 
правних и физичких лица; прегледа објекте, постројења и уређаје 
за обављање комуналне делатности и пословне просторије ради 
прикупљања неопходних података; подноси захтев за покретање 
прекршајног поступка, односно пријаву за привредни преступ или 
кривично дело уколико оцени да је повредом прописа учињен 
прекршај, привредни преступ или кривично дело и предузима 
друге радње утврђене законом и подзаконским прописима; доно-
си решења и стара се о њиховом спровођењу; врши инспекцијски 
надзор у области трговине ван продајног објекта, осим даљин-
ске трговине; инспекцијски надзор над истицањем и придржа-
вањем радног времена и истицањем пословног имена; у складу 
са овлашћењима прегледа пословни простор, односно простор 
у којем се обавља трговинска делатност и возила; врши иденти-
фикацију лица која обављају трговинску делатност, путем увида 
у личну исправу или другу јавну исправу са фотографијом; узима 
писмене и усмене изјаве лица која обављају трговинску делатност, 
односно сведока или службених лица, као и да позива ова лица 
да дају изјаве, о питањима од значаја за предмет надзора; фото-
графише, врши видео-снимање простора у којем се врши надзор, 
односно робе и других предмета који су предмет надзора; преду-
зима друге радње за које је овлашћен у складу са Законом о трго-
вини, другим законима и подзаконским актима; врши инспекцијски 
надзор у области заштите права потрошача и предузима мере 
предвиђене Законом о заштити потрошача. Сарађује са другим 
инспекторима и обавља и друге послове по налогу руководиоца у 
складу са законом којим је уређена област инспекцијског надзора.

УСЛОВИ: стечено високо образовање из области правне, грађе-
винске, медицинске или ветеринарске науке на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним 
струковним студијама, односно на студијама у трајању до три 
године, положен државни стручни испит за рад у оганима упра-
ве, најмање 3 године радног искуства у струци, познавање рада 
на рачунару (MS Office пакет и интернет). Стручне оспособље-
ности, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: 
познавање рада на рачунару - провера практичним радом на рачу-
нару (MS Office). Адреса на коју се подносе пријаве: Општинска 
управа општине Ириг, Ириг, Војводе Путника, 1 са назнаком „За 
јавни конкурс“. Лице задужено за давање обавештења о конкур-
су: Владимир Ристић, шеф Одсека за заједничке послове, упра-
вљање људским ресурсима и послови радних односа запослених, 
тел. 022/400-613. Услови за рад на радном месту: држављанство 
Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику 
конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, 
органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе 
због теже повреде дужности из радног односа, да није правнос-
нажно осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци. Рок за 
подношење пријава је 15 дана и почиње да тече наредног дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Докази који се при-
лажу уз пријаву на конкурс: пријава са биографијом и наводима 
о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотоко-
пија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија 
извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе 
којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фото-

копија доказа о положеном стручном испиту за рад у државним 
органима (лица са положеним правосудним испитом уместо уве-
рења о положеном стручном испиту за рад у државним органима 
достављају оригинал или оверену фотокопију уверења о положе-
ном правосудном испиту - за случај да се у условима тражи научна 
област правних наука или друштвено-хуманистичких наука); ори-
гинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци 
(потврде, решења и други акти из којих се види на којим послови-
ма, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно 
искуство), оригинал или оверена фотокопија доказа о познавању 
рада на рачунару. Сви докази прилажу се у оригиналу или у фото-
копији која је оверена у општини, суду или код јавног бележника. 
Трајање радног односа: за наведено радно место радни однос се 
заснива на неодређено време. Место, дан и време када ће се спро-
вести изборни поступак: Кандидатима чије су пријаве благовре-
мене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви 
потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном 
радном месту, провера стручне оспособљености, знања и вештина 
које се вреднују у изборном поступку, и то провера знања, односно 
познавања рада на рачунару - практичним радом на рачунару (MS 
Office), доставиће се писмено обавештење о томе када отпочиње 
изборни поступак, о чему ће кандидати бити обавештени телефон-
ским путем на контакте (бројеве телефона и адресе) које наведу у 
својим пријавама. Напомена: Кандидати који први пут заснивају 
радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или 
јединице локалне самоуправе подлежу пробном раду од 6 месе-
ци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају 
се на рад под условом да тај испит положе до окончања проб-
ног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо 
доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о 
положеном правосудном испиту. Неблаговремене, недопуштене, 
неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису при-
ложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној 
у општини или суду или од стране јавног бележника биће одба-
чене. Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија од три члана, 
именована од стране начелника Општинске управе општине Ириг. 
Овај оглас објављује се на веб-страници општине Ириг, www.irig.
rs, на огласној табли Општинске управе општине Ириг и у публика-
цији „Послови”. Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи 
у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, 
односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Радно место за послове у области стамбених и 
комуналних делатности и просторно планирање

у звању сарадника

Опис послова радног места: прати начин коришћења стамбеног 
простора којим располаже општина и грађевинско стање стано-
ва и стамбених зграда; сарађује са надлежним комуналним и јав-
ним предузећима, инспекцијским службама и другим надлежним 
институцијама; учествује у принудном исељењу и врши запис-
ничку примопредају стамбеног простора. Израђује акте у области 
уређења, развоја и обављања комуналних делатности - снабде-
вање водом и топлотном енергијом, комунални отпад, јавни пре-
воз путника у насељима, чистоће и комуналне хигијене, путеви и 
друге јавне површине, паркови, зелене и рекреационе површине, 
паркинг простори, јавна расвета, пијаце, димничарске услуге и зоо 
хигијена; израђује решења за одређивање локације и уређење 
простора за сакупљање смећа, односно за смештај посуда за 
смеће власника, закупаца и корисника станова, стамбених објека-
та, пословних објеката и просторија; води првостепени управни 
поступак у области одржавања чистоће; израђује нацрте решења 
о раскопавању јавних површина и ексхумацији; прати комплет-
ну реализацију послова у области одржавања комуналне инфра-
структуре из надлежности Службе; припрема анализе, информа-
ције и извештаје из области комуналне делатности. Израђује нацрт 
локацијских услова, проверава испуњеност формалних услова за 
поступање по захтеву за издавање локацијских услова, прибавља 
потребне услове од имаоца јавних овлашћења и надлежних органа 
за израду локацијских услова, обавља свакодневну комуникацију 
са имаоцима јавних овлашћења, израђује информације о локацији. 
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Води евиденције о донетим плановима, њиховим изменама и прес-
танку важења; доставља странкама одговоре - ставове Комисије 
за планове по уложеним примедбама на план или Урбанистички 
пројекат у току јавног увида; води централни регистар планских 
докумената; објављује планска документа и урбанистичке пројек-
те на интернет страници надлежног органа, израђује потврде 
пројеката парцелације/препарцелације катастарских парцела на 
основу планских докумената; израђује потврде да урбанистички 
пројекат није у супротности са важећим планским документом; 
организује јавну презентацију урбанистичког пројекта. Учествује у 
изради извештаја, анализа и информација из свог делокруга рада. 
Доставља издате локацијске услове шефу Службе ради објављи-
вања. Врши и друге послове по налогу руководиоца. 

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области права 
или архитектуре, на основним академским студијама у обиму од 
најмање 180 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистич-
ким студијама на факултету; положен државни стручни испит за 
рад у органима управе; најмање 3 године радног искуства у стру-
ци и познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у 
изборном поступку: познавање рада на рачунару - провера прак-
тичним радом на рачунару (MS Office). Место рада: Ириг, Војводе 
Путника 1. Адреса на коју се подносе пријаве: Општинска упра-
ва општине Ириг, Ириг, Војводе Путника 1, са назнаком „За јав-
ни конкурс”. Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: 
Владимир Ристић, шеф Одсека за заједничке послове, управљање 
људским ресурсима и послови радних односа запослених, теле-
фон: 022/400-613. Услови за рад на радном месту: држављанство 
Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику 
конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, 
органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе 
због теже повреде дужности из радног односа, да није правнос-
нажно осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци. Рок за 
подношење пријава је 15 дана и почиње да тече наредног дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови”. Докази који се при-
лажу уз пријаву на конкурс: пријава са биографијом и наводима 
о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотоко-
пија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија 
извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе 
којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фото-
копија доказа о положеном стручном испиту за рад у државним 
органима (лица са положеним правосудним испитом уместо уве-
рења о положеном стручном испиту за рад у државним органима 
достављају оригинал или оверену фотокопију уверења о положе-
ном правосудном испиту - за случај да се у условима тражи научна 
област правних наука или друштвено-хуманистичких наука); ори-
гинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци 
(потврде, решења и други акти из којих се види на којим послови-
ма, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено рад-
но искуство), оригинал или оверена фотокопија доказа о позна-
вању рада на рачунару. Сви докази прилажу се у оригиналу или 
у фотокопији која је оверена у општини/градској управи, суду или 
код јавног бележника. Трајање радног односа: За наведено радно 
место радни однос се заснива на неодређено време. Место, дан и 
време када ће се спровести изборни поступак: Кандидатима чије 
су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које 
су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад 
на оглашеном радном месту, провера стручних оспособљености, 
знања и вештина које се вреднују у изборном поступку, и то про-
вера знања, односно познавања рада на рачунару - практичним 
радом на рачунару (MS Office), доставиће се писмено обавештење 
о томе када отпочиње изборни поступак, о чему ће кандидати бити 
обавештени телефонским путем на контакте (бројеве телефона и 
адресе) које наведу у својим пријавама. Напомена: кандидати који 
први пут заснивају радни однос у државном органу, органу ауто-
номне покрајине или јединице локалне самоуправе подлежу проб-
ном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног струч-

ног 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. Неблаговремене, 
недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз 
које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотоко-
пији овереној у општини или суду или од стране јавног бележника 
биће одбачене. Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија од три 
члана, именована од стране начелнице Општинске управе општи-
не Ириг. Овај оглас објављује се на веб-страници општине Ириг, 
www.irig.rs, на огласној табли Општинске управе општине Ириг и у 
публикацији „Послови”. Сви изрази, појмови, именице, придеви и 
глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком 
роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Туристички инспектор
саветник

Опис послова радног места: врши послове провере испуњености 
прописаних услова за обављање делатности и пружање услуга 
уређених Законом о туризму; утврђује идентитет запослених код 
привредних друштава, предузетника, другог правног лица или 
страног правног лица, која обављају делатност или пружају услу-
ге предвиђене законом о туризму; утврђује идентитет лица које 
обавља угоститељску делатност у објектима домаће радиности и 
сеоском туристичком домаћинсву; прегледа просторије у којима 
се обавља делатност и пружају услуге; проверава уговоре, еви-
денције, исправе и другу документацију потребну за утврђивање 
законитости пословања привредних друштава, предузетника или 
огранака другог домаћег или страног правног лица, као и физич-
ких лица која обављају делатност и пружају услуге предвиђе-
не Законом о туризму; врши увид у уговоре физичких лица која 
угоститељске услуге у домаћој радиности или сеоском туристич-
ком домаћинству пружају преко локалне туристичке организације, 
туристичке агенције, привредног субјекта или другог правног лица 
регистрованог за обављање привредне делатности ; врши про-
веру издатог решења у разврставању у категорију угоститељских 
објеката за смештај врсте кућа, апартмана, соба и сеоског турис-
тичког домаћинства; проверава наплату и уплату боравишне так-
се, увидом у евиденцију гостију и другу пратећу документацију; 
проверава истицање и придржавање прописаног радног време-
на у угоститељским објектима; проверава испуњеност услова и и 
рокова усаглашености угоститељских објеката са актом општине о 
утврђивању туристичке зоне, туристичке дестинације и туристич-
ке локације (просторних целина); захтева судски налог за претрес 
стамбеног или пратећег простора, у складу са законом; обавешта-
ва надлежни орган општине о утврђеној просцени усаглашености 
објеката са актом општине о утврђивању туристичке зоне, турис-
тичке дестинације и туристичке локације (просторних целина), 
доноси рашење о привременој забрани обављања делатности 
правном и физичком лицу, привредном друштву, предузетнику 
или огранку страног правног лица, као физичком лицу које обавља 
угоститељску делатност , у складу са законом ; издаје прекршајни 
налог; подноси пријаву надлежном органу за учињено кривично 
дело или привредни преступ, односно поднеси захтев за покре-
тање прекршајног поступка; води законом прописане евиденције; 
припрема извештаје и информације у вези са стањем у области 
туризма. Обавља и друге послове по овлашћењу начелника.

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области економске 
науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни 
испит за рад у органима управе; најмање 3 године радног искуства у 
струци и познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у 
изборном поступку: познавање рада на рачунару - провера практич-
ним радом на рачунару (MS Office). Место рада: Ириг, Војводе Путни-
ка 1. Адреса на коју се подносе пријаве: Општинска управа општине 
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Ириг, Ириг, Војводе Путника 1, са назнаком „За јавни конкурс“. Лице 
задужено за давање обавештења о конкурсу: Владимир Ристић, шеф 
Одсека за заједничке послове, управљање људским ресурсима и 
послови радних односа запослених, телефон: 022/400-613. Услови за 
рад на радном месту: држављанство Републике Србије; да је учес-
ник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао 
радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или 
јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног 
односа, да није правноснажно осуђиван на казну затвора од најмање 
шест месеци. Рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да тече 
наредног дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Дока-
зи који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са биографијом 
и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена 
фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотоко-
пија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе 
којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија 
доказа о положеном стручном испиту за рад у државним органима, 
оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци 
(потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, 
са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно иску-
ство), оригинал или оверена фотокопија доказа о познавању рада на 
рачунару. Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која 
је оверена у општини /градској управи, суду или код јавног бележни-
ка. Трајање радног односа: За наведено радно место радни однос се 
заснива на неодређено време. Место, дан и време када ће се спро-
вести изборни поступак: Кандидатима чије су пријаве благовремене, 
допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни 
докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, 
провера стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују 
у изборном поступку, и то провера знања, односно познавања рада 
на рачунару - практичним радом на рачунару (MS Office), доставиће 
се писмено обавештење о томе када отпочиње изборни поступак, 
о чему ће кандидати бити обавештени телефонским путем на кон-
такте (бројеве телефона и адресе) које наведу у својим пријавама. 
Напомена: кандидати који први пут заснивају радни однос у држав-
ном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоу-
праве подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног 
државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит 
положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним пра-
восудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном 
испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту. Неблаговре-
мене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз 
које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији 
овереној у општини или суду или од стране јавног бележника биће 
одбачене. Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија од три члана, 
именована од стране начелнице Општинске управе општине Ириг. 
Овај оглас објављује се на веб-страници општине Ириг, www.irig.rs, 
на огласној табли Општинске управе општине Ириг и у публикацији 
„Послови“. Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом 
огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се 
без дискриминације и на особе женског пола.

СУБОТИЦА
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА И МАЛИ ИЂОШ
24300 Бачка Топола, Петефи бригаде 20

Директор
Центра за социјални рад за општине Бачка Топола и 
Мали Иђош, на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: за директора може бити именован држављанин Репу-
блике Србије, који је стекао високо образовање на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године и одговарајући ака-
демски, односно стручни назив утврђен у области правних, еко-
номских, психолошких, педагошких и андрагошких и социолошких 
наука, односно стручни назив дипломирани социјални радник и 
има најмање пет година радног искуства у струци и поседује орга-
низаторске способности. Мандат директора траје четири године. Уз 

пријаву на јавни конкурс, потписану својеручно, која треба да садр-
жи краћу биографију са наводима о досадашњем радном искуству, 
адресу и контакт телефон, кандидати су дужни приложити следећу 
документацију: фотокопију важеће личне карте, оригинал или ове-
рену фотокопију уверења о држављанству, оригинал или оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених, оригинал или ове-
рену фотокопију доказа о одговарајућој стручној спреми, оверену 
фотокопију радне књижице, уверење да нису осуђивани, уверење 
да се против њих не води кривични поступак за кривична дела 
која их чине неподобним за рад у државним органима. Документи 
којима се доказује испуњеност услова не могу бити старији од шест 
месеци. Кандидат за директора Центра за социјални рад уз пропи-
сану конкурсну документацију подноси Програм рада за мандатни 
период на који се врши избор. Рок за подношење пријава на кон-
курс је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана оглаша-
вања јавног конкурса у публикацији „Послови“, односно новинама 
„Magyar Szó“. Пријаве са траженим докуметима достављати лично 
или препорученом пошиљком, у затвореној коверти, на адресу: 
Центар за социјални рад за општине Бачка Топола и Мали Иђош, 
Петефи бригаде 20, са назнаком „Пријава на јавни конкурс за име-
новање директора”- не отварај. Неблаговремене или непотпуне 
пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, у 
оригиналу или овереној фотокопији, неће се разматрати.

ВРАЊЕ
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ „31. ЈАНУАР“

17500 Врање, Партизанска 17а 
тел. 017/423-334

Директор
ЈУ Историјски архив „31. јануар“ у Врању, на период

од 4 године

УСЛОВИ: 1) стечено високо образовање из области друштвено-ху-
манистичких наука на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, односно на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, специјалистичким академским сту-
дијама или специјалистичким струковним студијама; 2) да канди-
дат има најмање пет година радног искуства у струци; 3) да се 
против кандидата не води истрага и да није подигнута оптужница 
за кривична дела за која се гони по службнеој дужности, као и 
да није осуђиван за кривична дела која га чине недостојним за 
обављање дужности директора; 4) држављанство Републике 
Србије; 5) општа здравствена способност. Конкурсна документа-
ција за именовање директора треба да садржи следеће доказе: 1) 
пријаву на јавни конкурс са биографијом кандидата која садржи 
податке о досадашњем раду и оствареним резултатима, 2) предлог 
програма рада и развоја Историјског архива за период од четири 
године (мандатни период именовања директора), 3) диплому или 
уверење о стеченој стручној спреми, 4) доказ о стеченом радном 
искуству у струци (потврда и др.), из којих се може утврдити на 
којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно 
искуство, 5) уверење, не старије од шест месеци, да се против кан-
дидата не води истрага и да против њега није подигнута оптужни-
ца за кривична дела за која се гони по службеној дужности, 6) уве-
рење да кандидат није правоснажно осуђиван, не старије од шест 
месеци, 7) уверење о држављанству Републике Србије (не старије 
од шест месеци), 8) извод из матичне књиге рођених, 9) уверење о 
општој здравственој способности. Документа се прилажу у ориги-
налу или копији овереној код надлежног органа. Пријава на јавни 
конкурс подноси се у року од 15 дана од дана објављивања јавног 
конкурса на сајту Националне службе за запошљавање. Небла-
говремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве 
и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Управни 
одбор установе неће разамтрати. Пријаве на јавни конкурс под-
носе се Управном одбору Јавне установе Историјски архив „31. 
јануар“ у Врању, препорученом пошиљком путем поште или лич-
но на адресу: Управни одбор ЈУ Историјски архив „31. јануар“, са 
назнаком: „Пријава на јавни конкурс за именовање директора - не 
отварај“, на адресу: Писарница - Партизанска 17а, 17500 Врање.

Администрација и управа
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ЗАЈЕЧАР
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

“Др МИХАЈЛО СТУПАР”
19350 Књажевац, Карађорђева 53

тел. 019/731-316

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: за директора може бити именован: држављанин Репу-
блике Србије, који је стекао високо образовање на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године и одговарајући ака-
демски, односно стручни назив утврђен у области правних, еко-
номских, психолошких, педагошких и андрагошких и социолошких 
наука, односно стручни назив дипломирани социјални радник и 
да има најмање пет година радног искуства у струци, да није под 
истрагом и да се против њега не води кривични поступак, да није 
осуђиван.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: извод из мати-
чне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), уверење о 
држављанству (оригинал или оверена фотокопија), доказ о стручној 
спреми, доказ о радном искуству у струци, радну биографију, уве-
рење да није под истрагом и да се против њега не води кривични 
поступак, уверење да није осуђиван. Уз прописану конкурсну доку-
ментацију кандидат подноси и програм рада за мандатни период на 
који се врши именовање. Рок за подношење пријава је 15 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве са потребном 
документацијом слати на горенаведену адресу, са назнаком “За кон-
курс за именовање директора”. 

       Трговина и услуге

„MOZZART“ DOO
Палилула

Крњача, Зрењанински пут 84ц
www.mozzartbet.biz/sr

Компанија „Mozzart“ на тржишту игара на срећу послује од 2001. 
године, као једна од водећих компанија у региону Источне Евро-
пе. Наша основна делатност је организација спортског клађења, 
израда квота и производња пратећег софтвера за подршку, а наш 
највећи капитал су људи. У овом тренутку компанија има око 3.000 
запослених и око 700 пословница широм региона.

Оператери на уплатним местима
за рад на подручју Ковина

Основне дужности: пријем уплата, издавање тикета и исплаћи-
вање добитних тикета; укључивање апарата и електронског 
рулета и исплата добитака; комуникација са играчима и давање 
потребних информација везаних за услуге, резултате, услове и 
начин играња; старање о безбедности новчаних средстава, као и о 
стању опреме и уређаја на уплатном месту; штампање резултата, 
дневних понуда и додатака, ажурирање огласне табле, укључи-
вање преноса спортских догађаја; припрема и топлих и хладних 
напитака и услуживање клијената; рад на фискалној каси; пријем 
и провера робе и отпремница од добављача; одржавање хигијене 
шалтера, шанка и уплатног места.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; пожељно радно искуство на 
пословима трговца, комерцијалисте или на пословима у мењачни-
ци; одлично познавање рада на рачунару; одговорност, лојалност, 
професионалност; савесност, самодисциплинованост, прилагодљи-
вост; смиреност, сталоженост, комуникативност; оријентисаност 
према тимском раду као и способност за самосталан рад.

Уколико желите да будете део тима, чији је примарни циљ 
успостављање и подизање стандарда у области спортског клађења 
у Србији и региону Источне Европе, молимо вас да своје пријаве са 
радном биографијом и мотивационим писмом пошаљете на e-mail: 
job@mozzartbet.com. У наслову и-мејла (subject) навести назив 
позиције за коју конкуришете. Крајњи рок за подношење пријава 
је 31.5.2017. Само кандидати који уђу у ужи избор биће контакти-
рани. Непотпуне пријаве неће бити узете у обзир.

„MOZZART“ DOO
Палилула

Крњача, Зрењанински пут 84ц
www.mozzartbet.biz/sr

Јуниор оператер - уплата и исплата тикета
за рад на подручју Апатина

2 извршиоца

Основне дужности: пријем уплата, издавање тикета и исплаћи-
вање добитних тикета; укључивање апарата и електронског 
рулета и исплата добитака; комуникација са играчима и давање 
потребних информација везаних за услуге, резултате, услове и 
начин играња; старање о безбедности новчаних средстава, као и 
о стању опреме и уређаја на уплатном месту; штампање резулта-
та, дневних понуда и додатака, ажурирање огласне табле, укљу-
чивање преноса спортских догађаја; припрема топлих и хладних 
напитака и услуживање клијената; рад на фискалној каси; пријем 
и провера робе и отпремница од добављача; одржавање хигијене 
шалтера, шанка и уплатног места.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; пожељно радно искуство на 
пословима трговца, комерцијалисте или на пословима у мењач-
ници; одлично познавање рада на рачунару; одговорност, лојал-
ност, професионалност; савесност, самодисциплинованост, 
прилагодљивост; смиреност, сталоженост, комуникативност; 
оријентисаност према тимском раду као и способност за самоста-
лан рад.

Уколико желите да будете део тима чији је примарни циљ 
успостављање и подизање стандарда у области спортског клађења 
у Србији и региону Источне Европе, молимо вас да своје пријаве са 
радном биографијом и мотивационим писмом пошаљете на e-mail: 
job@mozzartbet.com. У наслову и-мејла (subject) навести назив 
позиције за коју конкуришете. Крајњи рок за подношење пријава 
је 15.6.2017. године. Само кандидати који уђу у ужи избор биће 
контактирани. Непотпуне пријаве неће бити узете у обзир.

DANCING BAR REBEL 
2500 Сомбор, Хајдук Вељка 12А

тел. 063/70-20-122

Конобар
пробни рад 1 месец

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV - I степен стручне спреме било које струке; рад у сме-
нама. Оглас је отворен до попуне радних места.

G4S SECURE SOLUTIONS DOO
Бeoгрaд, Пека Дапчевића 32

Службeник oбeзбeђeњa
на одређено време

50 извршилаца

УСЛОВИ: III, IV, V стeпeн стручне спреме; радно искуство није 
битно; ноћни рад, рад у сменама, рад ван просторија послодав-
ца. Трајање конкурса: до 13.06.2017. Потребно је да се кандида-
ти јаве на телефон: 011/2097-904 или пошаљу пријаве на и-мејл: 
prijavezaposao@rs.g4s.com.

Администрација и управа / Трговина и услуге
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“KOPERNIKUS TECHNOLOGY” DOO
11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 206

тел. 062/261-288

Инжењер за надзор видео-сервиса
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, инжењер комуникација, знање 
енглеског језика (средњи ниво), возачка дозвола Б категорије, 
пробни рад 1 месец. Пријаве слати на e-mail: hr@kopernikus.rs.

„STRONG SECURITY 017“ DOO
17500 Врање, Македонска 16

тел. 060/677-6372

Ватрогасац
4 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема, III или IV степен, ватрогасни 
курс - уверење издато од стране МУП-а. Рад у сменама, ноћни рад, 
обезбеђен превоз. Јављање кандидата на телефон: 060/677-6372.

МИМОЗА КОЗМЕТИКА
11000 Београд, Грачаничка 13

тел. 063/1705-948, 060/5505-675

Козметичар
на одређено време

Педикир
на одређено време

УСЛОВИ: без обзира на занимање и стручну спрему, пожељно рад-
но искуство. Кандидати могу да се јаве на наведене бројеве теле-
фона. Конкурс траје 30 дана.

„VIBAC BALKANI“ DOO
35000 Јагодина

Референт за бригу о клијентима

Опис посла: комуницира са купцима у циљу обезбеђивања и про-
слеђивања информација у вези упита, молби и жалби на произво-
де и услуге; успоставља комуникацију са клијентима у директном 
контакту, телефоном или електронским путем; одмах одговара на 
питања клијената; рукује жалбама клијената и решава их; прима 
и оцењује све релевантне информације у циљу решавања про-
блема у вези са производима и услугама; обезбеђује информације 
о ценама и условима испоруке; врши провере клијената; отвара 
нове рачуне клијената; процесуира налоге, наруџбе, апликације и 
захтеве; организује процес рада у циљу испуњења рокова клије-
ната; прослеђује директне захтеве и нерешена питања на назна-
чену адресу одређених ресурса; управља рачунима клијената; 
води евиденцију комуникације са клијентима; евидентира детаље 
упита, коментара и жалби; евидентира предузете мере у вези 
упита, коментара и жалби; припрема и дистрибуира извештаје 
о активностима клијената; одржава базе података клијената; 
управља локалном администрацијом; комуницира и координи-
ра са унутрашњим службама; прати комуникацију са клијентима; 
извештава о ефикасности процеса услуга клијентима. Запослени 
ће одговарати руководиоцу комерцијалног пословања.

УСЛОВИ: високо образовање друштвеног усмерења и/или средња 
стручна спрема са радним искуством 1-3 године (пожељно). 
Пожељно: разумевање процеса у производњи; познавање прин-
ципа корисничког сервиса и праксе; познавање релевантних 
рачунарских апликација; способност брзог куцања; познавање 
административних процедура, високо развијен осећај интегри-
тета и посвећености задовољству клијената; изражена страст за 
изврсност у односу на бригу за клијенте; способност да јасно и 

професионално комуницира, како усмено, тако и писмено; одва-
жна особа и способна за поступање по притужбама и решавање 
ситуација са непријатним клијентима; поседовање пријатног, 
стрпљивог и пријатељског става; изражене способности доно-
шења одлука и аналитичког размишљања; изражене способности 
оријентисаности на детаље и вештине добре комуникације/слу-
шања; спремност за рад по флексибилном распореду и повреме-
ни прековремени рад када је то потребно; поседовање јаке радне 
етике и менталитета тимског играча. Напредно знање енглеског и 
немачког језика.

„БИРОМАРКЕТ 024“ ДОО
24000 Суботица, Максима Горког 40

тел. 024/601-190
e-mail: info@biromarket024.rs

Административни радник
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: IV - VII степен стручне спреме економског усмерења, 
без обзира на радно искуство; основно знање рада на рачунару; 
мађарски језик -виши ниво. Слање биографија на и-мејл: info@
biromarket024.rs. Ближе информације на број телефона: 024/601-
190, од 10 до 12 часова. Оглас је отворен до 31.05.2017. године.

„STILTEX“ DOO
11070 Нови Београд

Милентија Поповића 32а, локал 20
тел. 065/213-00-08

Шивач
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме у наведеном зани-
мању или основна школа, радно искуство 6 месеци, познавање 
рада на индустријским машинама, пробни рад 1 месец. Пријаве 
слати до 09.06.2017. године.

„PRO-TECH MAX“ DOO
11070 Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића 109/2

тел. 011/423-05-18

Хигијеничарка
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у било ком занимању, да кан-
дидати нису осуђивани, пробни рад 1 месец. Пријаве слати на 
e-mail: hr@protechmax.rs.

НАУТИЛУС - ИВАГО
18000 Ниш, Светосавска 20

тел. 018/519-025
e-mail: ivan@nautilus-ivago.com

Графички дизајнер

УСЛОВИ: средња стручна спрема графичке струке; знање рада на 
рачунару (Adobe Photoshop, Corel Draw); возачка дозвола Б катего-
рије; знање енглеског језика; радно искуство 6 месеци.

ЛОТОС
18000 Ниш, Војводе Мишића 113

Спремачица у хотелу
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, пожељно радно искуство. Теле-
фон за контакт: 060/4565-565.

Трговина и услуге
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ФРИЗЕРСКО-КОЗМЕТИЧКИ САЛОН
„MAXI STYLE“

18000 Ниш, Божидарчева 20

Пружање фризерских услуга

УСЛОВИ: мушки фризер, са радним искуством до 6 месеци. Теле-
фон за контакт: 064/480-96-29.

„McDONALD‘S” NICEFOOD RESTORANI DOO 
24000 Суботица, Трг слободе 1

тел. 064/825-6733
e-mail: 00009.rs@rs.med.com

Радник у ресторану
на одређено време 2 месеца

20 извршилаца

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме у било ком занимању, без 
обзира на радно искуство. Рад у сменама, ноћни рад, обезбеђен 
превоз. Јављање кандидата лично на адресу послодавца. Ближе 
информације на горенаведени број телефона. Оглас остаје отво-
рен до 18.06.2017. године. 

„БОБАН САЈЛЕ“ СЗР ЗА
ИЗРАДУ И ПОПРАВКУ САЈЛИ

11000 Београд, Јаше Игњатовића 42
тел. 011/3835-848

Ауто-механичар
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: III - IV степен стручне спреме, ауто-механичар; две годи-
не радног искуства на пословима ауто-механичара.

Металостругар
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: III - IV степен стручне спреме, металостругар; две године 
радног искуства на пословима металостругара.

ОСТАЛО: Кандидати могу да се јаве на тел. 011/3835-793, 011/3835-
848 или на е-mail: bs@bobansajle.co.rs. Конкурс је отворен до попу-
не радног места.

„САВА КОВАЧЕВИЋ“ АД ВРБАС
21460 Врбас, Виноградска коса бб

тел. 064/8897-760

Ауто-електричар
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, ауто-електричар. Рад у смена-
ма. Јављање кандидата на телефон: 064/8897-760. Рок за пријаву: 
до 10.06.2017.

БРЗА ХРАНА „ГИРОМАНИЈА“
21000 Нови Сад, Максима Горког 1

Роштиљџија

УСЛОВИ: IV, III, II степен - роштиљџија или I степен стручне спре-
ме. Јављање кандидата на горенаведену адресу. Рок за пријаву до 
31.05.2017.

“POSEIDON RESARCH BALKANS” DOO
21000 Нови Сад, Лазе Костића 3

e-mail: jobs@poseidoncro.com

Кординатор фармацеутских пројеката
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани фармацеут; 
пробни рад 3 месеца.

Junior biostatistian and data analyst
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани инжењер 
примењене математике, дипломирани професор математике и 
физике/мастер професор математике и физике, молекуларни био-
лог или дипломирани биолог; пробни рад 3 месеца.

ОСТАЛО: oсновна информатичка обука; енглески језик - средњи 
ниво; рад ван просторија послодавца; обезбеђен превоз и исхра-
на. Јављање кандидата на и-мејл: jobs@poseidoncro.com. Рок за 
пријаву: до 20.06.2017.

ПЕКАРА „РЕШКО“
21000 Нови Сад, Миленка Грчића 17А

тел. 065/4104-687

Продавац
пробни рад 6 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме - продавац. Јављање 
кандидата путем телефона. Рок за пријаву до 16.06.2017.

“BOOST TEAM”
ДОО НОВИ САД

21000 Нови Сад, Лазе Костића 12
тел. 066/220-212

Продаја у кол-центру
пробни рад 1 месец

5 извршилаца

УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V, IV или III степен стручне спреме. 
Предност имају кандидати са искуством у телефонској продаји; 
основна информатичка обука. Јављање кандидата на телефон 
066/220-212. Рок за пријаву до 30.05.2017.

ЉИЉАНА ЈАНУШЕВИЋ ПР
„ФИНАЛ-НС“ СРЕМСКА КАМЕНИЦА
21208 Сремска Каменица, Мали до други 1б

тел. 063/7036-569
e-mail: final.ns@gmail.com

Молер - фарбар
на одређено време 6 месеци

УСЛОВИ: IV, III степен, молер - фарбар или II и I степен стручне 
спреме; пробни рад 1 месец. Јављање кандидата на и-мејл или 
телефон. Рок за пријаву до 31.05.2017.

Трговина и услуге
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„ЗОРВЕЛ“ ДОО НОВИ САД - РУМЕНКА
21201 Руменка, Кисачки пут 3

тел. 063/539-200

Помоћни радник, рад на изради палета
пробни рад 1 месец

5 извршилаца

УСЛОВИ: IV, III, II и I степен стручне спреме. Рад у сменама. 
Јављање кандидата на телефон: 063/539-200. Рок за пријаву: до 
20.06.2017.

„ANTI AGING CENTAR ESTETICS“ DOO
21000 Нови Сад, Булевар цара Лазара 82

тел. 060/0747-405

Фризер

УСЛОВИ: IV, III, II и I степен стручне спреме.

Маникир

УСЛОВИ: IV, III, II степен стручне спреме, помоћник маникира - 
педикира и I степен стручне спреме.

Педикир

УСЛОВИ: IV, III, степен стручне спреме - педикир, II и I степен.

ОСТАЛО: Јављање кандидата на телефон 060/0747-405. Рок за 
пријаву до 15.06.2017.

„МОНИТОРИНГ СИСТЕМ“ ДОО
21000 Нови Сад, Темеринска 3

тел. 021/2100-491

Службеник обезбеђења
26 извршилаца

УСЛОВИ: IV и III степен стручне спреме, возачка дозвола Б кате-
горије. Јављање кандидата на путем телефона. Рок за пријаву до 
15.06.2017.

VIP SECURITY SYSTEMS
11050 Београд - Врачар, Мекензијева 53

тел. 066/8090-903

Возач пратилац - транспорт новца
на одређено време 6 месеци

5 извршилаца

УСЛОВИ: IV и III степен стручне спреме, возачка дозвола Б катего-
рије, дозвола за ношење оружја, рад у сменама.

Службеник физичке заштите
на одређено време 6 месеци

5 извршилаца

УСЛОВИ: IV и III степен стручне спреме, пробни рад 3 месеца; доз-
вола за ношење оружја; рад у сменама; рад ван просторија посло-
давца.

ОСТАЛО: Јављање кандидата на телефон 066/8090-903. Рок за 
пријаву до 31.05.2017.

AGROCONEKT
21470 Бачки Петровац, Јанка Јесенског 18

тел. 063/531-788

Возач - магационер

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - возач теретног моторног 
возила или III степен - возач теретњака; возачка дозвола Ц катего-
рије. Јављање кандидата на телефон 063/531-788. Рок за пријаву 
до 20.06.2017.

ATALIAN GLOBAL SERVICES - MOPEX 
D.O.O. BEOGRAD

11050 Београд - Звездара, Радојке Лакић 6/1
тел. 011/2026-270

e-mail: hr@atalian.rs

Спремачица/хигијеничар
на одређено време 3 месеца, за рад у Новом Саду

10 извршилаца

УСЛОВИ: IV, III, II и I степен стручне спреме. Јављање кандидата 
путем телефона и и-мејла. Рок за пријаву до 30.06.2017.

„ПАНСПОРТ“ ДОО
21203 Ветерник, Стевана Пеци Поповића 21

e-mail: prijava@pansport.eu

Главни књиговођа
Опис посла: вођење финансијског књиговодства и контрола/орга-
низација робног књиговодства; књижење пословних промена и 
контрола исправности документације за књижење; књижење у 
главне књиге; координација и контрола књижења у књигу улазних 
рачуна (КИР), књигу примљених рачуна (КПР) и помоћ при изра-
ди ПДВ пријаве; примена рачуноводствене политике и рачуновод-
ствених прописа; израда и контрола пореских пријава у складу са 
пореским законима; израда и обрачун зарада; праћење актуелних 
прописа, законских промена („Панспорт“ обезбеђује литературу). 
Одељење за књиговодство се састоји из робног књиговодства где 
раде робне књиговође и финасијског књиговодства са једним ана-
литичарем и главним књиговођом. Главни књиговођа има дужност 
и обавезу да координира и организује рад целокупног књиговод-
ства.

УСЛОВИ: пробни рад; најмање ВСС; активно знање рада на рачу-
нару (Windows, Office, интернет); радно искуство на истим или 
сличним пословима минимум 3 године. Пожељно: рад у књиговод-
ственом програму Pantheon; возачка дозвола Б категорије; основи 
енглеског језика; поседовање сертификата за овлашћеног рачу-
новођу. Кандидати ће на првом разговору за посао добити прак-
тичне задатке у складу са оним што су написали у CV-у и практич-
но знање ће бити једини услов да ли ће кандидат бити примљен 
или не. Контактираћемо искључиво кандидате који прођу у ужи 
круг селекцијом и то и-мејлом или телефоном. Кандидати треба 
да пошаљу CV на e-mail: prijava@pansport.eu, са детаљним описом 
свих рачуноводствених послова са којима су се сусретали и које 
знају да раде. Рок за конкурисање: 25.05.2017.

ФОНДАЦИЈА „НОВИ САД - ЕВРОПСКА
ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ 2021“
21000 Нови Сад, Католичка порта 5

e-mail: konkurs@ns2021.rs

Менаџер за односе с јавношћу
Пројекта „Нови Сад 2021 - Европска престоница 

културе”, на одређено време 6 месеци са 
могућношћу продужења

УСЛОВИ: За квалификацију: показано разумевање пројекта 
Европске престонице културе; показано разумевање концепта 
„За нове мостове“ и пројекта „Нови Сад 2021“, укључујући њего-

Трговина и услуге
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ве главне пројекте и циљеве; висока стручна спрема из хуманис-
тичких наука, новинарства, маркетинга, комуникације или сродних 
дисциплина; минимум 5 година радног искуства у послу односа с 
јавношћу; искуство у пројектовању и спровођењу успешних кам-
пања на пословима односа с јавношћу на локалном, националном 
и/или европском нивоу; искуство у раду на производима, услугама 
или брендовима који су промовисани на локалном, националном 
и/или европском нивоу; познавање актуелних светских трендо-
ва у пољу односа с јавношћу; изузетно развијене вештине усме-
не и писане комуникације; изражена способност анализирања и 
извештавања; одлично познавање енглеског језика (писмено и 
усмено); одлично познавање рада на рачунару и онлајн алата за 
квалитетно обављање посла; изражене вештине решавања кри-
зних ситуација у ПР сектору; одлично познавање друштвених мре-
жа; познавање алата за интернет оглашавње (GoogleAdWords, 
Facebook Ads.); пожељно је познавање рада у програмима за 
дизајн (Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Illustrator) и 
видео-монтажу.

Опис радног места: менаџер за односе с јавношћу ће имати задатак 
да осмисли стратегију екстерне комуникације на локалном, нацио-
налном, регионалном и међународном нивоу и имплементира је.

Послови које обавља: израђује и спроводи стратегију комуника-
ције с јавношћу на локалном, националном, регионалном и међу-
народном нивоу; остварује сарадњу са средствима јавног инфор-
мисања на локалном, националном, регионалном и међународном 
нивоу; спроводи медијска и друга истраживања и анализе ставо-
ва и потреба циљних група; пише вести и саопштења у вези са 
пројектом; организује јавне наступе запослених Фондације „Нови 
Сад 2021“; комуницира са спољним сарадницима (дизајнери, про-
грамери, фото и видео продукција итд.); комуницира са интерним 
тимовима Фондације; планира, води, координира послове односа 
с јавношћу; води друштвене мреже Фондације; уређује сајт Фон-
дације, односно пројекта „Нови Сад 2021“; припрема, израђује и 
имплементира кризни ПР; анализира прес-клипинг; доставља 
извештаје о раду и статистичке извештаје (Google Analytics, 
Facebook Analytics, Facebook Insights, Twitter Analytisc).

ОСТАЛО: Потребна документација за пријаву: доказ о стручној 
спреми (оверене копије релевантних диплома); радна биографија 
у којој су наведена релевантна радна искуства; мотивационо пис-
мо (до 6000 карактера); релевантни докази о стеченом искуству 
кроз приказ кампања или других релевантних искустава у пољу 
односа са јавношћу. Разговор са кандидатима обављаће се и на 
српском и на енглеском језику. Пријава са свом пратећом доку-
ментацијом се подноси у електронском облику на и-мејл адресу: 
konkurs@ns2021.rs, а у штампаном облику се шаље препорученом 
поштом на горенаведену адресу са назнаком „Пријава на конкурс 
за радно место менаџера за односе с јавношћу“, са назнаком „Не 
отварати пре назначеног рока“, најкасније до 05.06.2017. године.

Уметнички директор
на одређено време

УСЛОВИ: најмање 15 година искуства рада на уметничким и кул-
турним пројектима; најмање 5 година искуства рада на међуна-
родним пројектима; искуство у обављању менаџерских и орга-
низационих послова; разумевање пројекта Европске престонице 
културе; разумевање концепта „За нове мостове“ и пројекта „Нови 
Сад 2021“, укључујући његове главне пројекте и циљеве; развије-
на широка мрежа контаката, партнера и сарадника у културном, 
уметничком и креативном сектору широм Европе; доказано при-
знање у међународним уметничким круговима и интегритет на 
међународној културној сцени; искуство у реализацији пројеката 
савремене уметности; знање о развоју публике, партиципацији и 
транспарентности рада, познавање основних вредности на којима 
почива Европска унија и искуство у реализацији пројеката финан-
сираних из ЕУ фондова; искуство у реализацији уметничких проје-
ката, развијене креативне способности и искуство у реализацији 
међународних културних догађаја; развијене способности креати-

вног рада у тиму; изузетно развијене комуникационе и презента-
цијске способности; одлично познавање енглеског језика - писме-
но и усмено (познавање других званичних језика Европске уније 
сматраће се предношћу пријављених кандидата); развијене спо-
собности стратешког планирања и развоја уметничког концепта 
пројекта; информатичка знања неопходна за обављање менаџер-
ских послова и познавање основних дигиталних алата.

Послови које обавља: учествује на спровођењу постојећих и одаби-
ру нових пројеката; одговара за уметничку визију и концепт пројек-
та; спроводи уметнички програм који се налази у Апликационој 
књизи; развија, унапређује, спаја и предлаже измену постојећих 
уметничких пројеката; прати и учествује у избору пројеката који 
се пријављују на нове јавне позиве Фондације; доноси стратеш-
ке акте и утврђује континуитет реализације уметничког програма; 
предлаже чланове тима и сараднике на реализацији уметничких 
програма; руководи радом уметничког сектора и организује његов 
рад; организује истраживање, мапирање и прикупљање информа-
ција из свог делокруга неопходних за доношење стратешких одлу-
ка; представља уметнички програм Фондације у средствима јавног 
информисања; израђује периодичне извештаје о раду свог секто-
ра; обавља и све друге послове по налогу директора Фондације; 
одговоран је за спровођење постојећих и одабраних пројеката; за 
свој рад одговара директору Фондације. Уметнички директор је 
руководилац уметничког сектора пројекта који формулише умет-
ничку визију пројекта и одређује и одговара за уметнички концепт. 
У сарадњи са Уметничким саветом, као саветодавним телом, умет-
нички директор врши селекцију и евалуацију пројеката и доноси 
одлуку о томе који се пројекти уклапају у концепт и визију пројекта 
„Нови Сад 2021“. 

ОСТАЛО: Потребна документација за пријаву: доказ о укупном 
радном стажу; радна биографија на енглеском језику у којој су 
наведена релевантна радна искуства; мотивационо писмо (до 6000 
карактера) на енглеском језику; препоруке на енглеском језику 
од најмање 3 релевантне институције/реномираног појединца из 
области културе и уметности на међународном нивоу; друга доку-
ментација коју кандидат сматра релевантном за своју пријаву. Раз-
говор са кандидатима обављаће се на српском и енглеском језику. 
Пријава са свом пратећом документацијом се подноси у електрон-
ском облику на и-мејл адресу: konkurs@ns2021.rs, а у штампаном 
облику се шаље препорученом поштом на адресу Фондације са 
назнаком „Пријава на конкурс за радно место уметничког директо-
ра“, са назнаком „Не отварати пре назначеног рока“, најкасније 21 
дан по објављивању јавног конкурса.

Трговина и услуге 

Посао се не чека, посао се тражи
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       Mедицина

ДОМ ЗА СТАРЕ „ПАДИНА“ ДОО
11000 Београд, Цветанова ћуприја 111В

тел. 063/273-293

Медицинска сестра - техничар
на одређено време од 3 месеца

3 извршиоца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, образовни про-
фил: медицинска сестра - техничар. Кандидати могу да се пријаве 
путем телефона: 063/273-293, Славко Данев.

ДОМ „ВИТА МЕДИАЛИС“
11000 Београд, Јованке Радаковић 23

тел. 065/4566-306

Медицинска сестра - техничар или неговатељ/ица 
на одређено време

5 извршилаца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа; образовни про-
фил медицинска сестра - техничар или кандидати без обзира на 
занимање и степен образовања за послове неговатеља/ице. Кан-
дидати се могу пријавити путем телефона 065/456-6306, Миња 
Мандрапа или пријаву са биографијом доставити путем e-maila: 
domvitamedialis@gmail.com.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
“БАЊА КАЊИЖА”

24420 Кањижа, Народни парк бб

Кухињски радник
на одређено време од две године

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа. Уз пријаву са 
кратком биографијом доставити и фотокопију дипломе - сведо-
чанства о завршеној школи. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаву са документацијом доставити 
на горенаведену адресу, уз назнаку: „Пријава на оглас за пријем у 
радни однос за послове кухињског радника“.

Гардеробер на базену
на одређено време од две године

Mедицина
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УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа. Уз пријаву са 
кратком биографијом доставити фотокопију дипломе - сведочан-
ства о стеченом образовању. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаву са документацијом доставити 
на горенаведену адресу, уз назнаку: „Пријава на оглас за пријем у 
радни однос за послове гардеробера на базену”.

ОПШТА БОЛНИЦА ЛОЗНИЦА
15300 Лозница, Болничка 65

тел. 018/873-333
www.bolnicaloznica.rs

Доктор медицине
4 извршиоца

УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава опште услове прописа-
не законом; VII/1 степен стручне спреме, завршен медицински 
факултет; положен стручни испит. Кандидати уз пријаву на оглас 
треба да приложе следеће доказе о испуњавању услова: оригинал 
или оверену копију дипломе о завршеном медицинском факултету 
и оригинал или оверену копију уверења о положеном стручном 
испиту.

Дипломирани фармацеут биохемичар

УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава опште услове прописане 
законом; VII/1 степен стручне спреме, завршен фармацеутски 
факултет; положен стручни испит. Кандидати уз пријаву на оглас 
треба да приложе следеће доказе о испуњавању услова: оригинал 
или оверену копију дипломе о завршеном фармацеутском факул-
тету и оригинал или оверену копију уверења о положеном струч-
ном испиту.

Медицинска сестра
4 извршиоца

УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава опште услове прописане 
законом; IV степен стручне спреме, завршен завршена средња 
медицинска школа (смер медицинска сестра техничар); положен 
стручни испит. Кандидати уз пријаву на оглас треба да прило-
же следеће доказе о испуњавању услова: оригинал или оверену 
копију дипломе о завршеној средњој медицинској школи и ориги-
нал или оверену копију уверења о положеном стручном испиту.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава са краћом биографијом и 
доказима о испуњености услова је 8 дана од дана објављивања 
огласа. Пријаве на оглас доставити поштом на адресу ОБ Лозница, 
са назнаком „За оглас - не отварати” или директно Управи ОБ Лоз-
ница, сваког радног дана од 7 до 15 часова. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати.

ОПШТА БОЛНИЦА
“Др АЛЕКСА САВИЋ”

18400 Прокупље, Пасјачка 2
тел. 027/324-000

Доктор медицине
пробни рад од 3 месеца

3 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, медицински факултет; поло-
жен стручни испит; чланство у одговарајућој комори. Кандидати уз 
пријаву подносе: оверену фотокопију дипломе (уверења) о заврше-
ном медицинском факултету; оверену фотокопију уверења (потврде) 
о положеном стручном испиту; оверену фотокопију лиценце издате 
од надлежне коморе (ако је кандидат у радном односу) или решење 
о упису у именик одговарајуће коморе (ако кандидат није у радном 
односу); уверење да кандидат није осуђиван (уверење ПУ), датум 
издавања не старији од 6 месеци; уверење да се против кандидата 
не води кривични поступак (уверење суда), датум издавања не ста-

рији 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 неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Пријаве достављати на адресу Општа болница „Др Але-
кса Савић” Прокупље, Одељење за правне послове, 18400 Прокупље, 
Пасјачка 2, или лично доставити у писарницу ОБ.

ДОМ ЗДРАВЉА
“Др МИЛОРАД МИКА ПАВЛОВИЋ“

22320 Инђија, Српскоцрквена 5
тел. 022/561-282

факс: 022/510-035
e-mail: dzindjija@neobee.net

www.dzindjija.rs

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора ДЗ може бити именовано лице које поред 
прописаних општих услова има: а) завршен медицински или сто-
матолошки факултет, најмање пет година радног стажа у области 
здравствене заштите или завршен правни или б) економски 
факултет, завршену едукацију из области здравственог менаџмен-
та, најмање пет година радног стажа у области здравствене 
заштите. Потребна документација: пријава на конкурс, диплома 
(доказ о стручној спреми), доказ о завршеној едукацији из области 
здравственог менаџмента (за кандидате под б), фотокопија рад-
не књижице, радна биографија, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, лекарско уверење, уверење да канди-
дат није осуђиван. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Пријаве слати на горенаведену адресу, са 
назнаком „За конкурс“.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ „ОЗРЕН“ СОКОБАЊА

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

Медицинска сестра - техничар
на одређено време од шест месеци због повећаног

обима посла
3 извршиоца 

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа - општи смер; поло-
жен стручни испит; лиценца за рад у струци или решење о упису у 
Комору медицинских сестара и здравствених техничара. Као доказе 
о испуњености ових услова кандидати су дужни да доставе: пријаву 
на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом; 
оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској 
школи - општи смер; оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту; оверену фотокопију лиценце за рад у струци или 
оверену фотокопију решења о упису у именик коморе. Пријаве кан-
дидата које не садрже тражену документацију сматраће се непотпу-
ним и неће бити разматране. Пријаве које пристигну по истеку овог 
рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране. Прија-
ве на оглас достављати у затвореним ковертама, путем поште на 
адресу: Специјална болница за плућне болести “Озрен” Сокобања, 
Насеље Озрен бб, 18230 Сокобања, уз напомену “Пријава на оглас 
за сестру” или лично у просторијама болнице.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ИНТЕРНЕ БОЛЕСТИ „ВРЊАЧКА БАЊА“

36210 Врњачка Бања, 8. марта 12

Специјалиста интерне медицине
пробни рад од 2 месеца

Опис посла: преглед, обрада и лечење болесника на болничком 
одељењу, у оквиру своје специјалности, обављање консултатив-
них прегледа на захтев основне и примарне здравствене зашти-
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те, упућивање болесника на друге консултативне прегледе и на 
стационарно лечење, анализа здравственог стања болесника 
лечених у болници и заједно са примарно-основном здравственом 
заштитом израђује предлоге програма мера здравствене заштите, 
учествује у здравственом васпитању и просвећивању, у едукацији 
здравствених радника у свом тиму, организује посао у својој рад-
ној јединици, ради на унапређењу дијагностичких, терапеутских и 
превентивних поступака, по потреби иде у пратњу пацијента, даје 
стручна мишљења код одређених случајева болести и повреда, 
обавља и друге послове у оквиру своје специјалности, као и друге 
послове по налогу претпостављених и директора.

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду (“Сл. 
гласник РС”, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), кандидат 
мора да испуњава и посебне услове: VII/1 степен стручне спреме, 
завршен медицински факултет и положен специјалистички испит 
из интерне медицине. Пожељне и амбиције, знања вештине или 
искуство у руковођењу због могућности обављања послова руко-
водиоца различитих нивоа.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву подносе: уверење о држављанству 
(оригинал или оверену копију, не старију од шест месеци); потвр-
ду да нису осуђивани; оверену фотокопију дипломе о завршеном 
медицинском факултету; оверену фотокопију уверења односно 
дипломе о положеном специјалистичком испиту из интерне меди-
цине; копију извода из матичне књиге венчаних ако је кандидат 
променио презиме; европски CV на српском језику. Пријаве са 
документацијом доставити лично или препоручено на горенаве-
дену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разма-
трати. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови”. Кандидати који испуњавају усло-
ве огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних 
информација. Приликом заснивања радног односа изабрани кан-
дидат дужан је да достави лекарско уверење као доказ о здрав-
ственој способности за обављање послова за које се заснива радни 
однос. Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 дана 
од дана истека рока за пријаву кандидата. Кандидати који не буду 
примљени могу захтевати повраћај конкурсне документације. За 
све информације можете се обратити на број телефона: 036/613-
450.

ДЗ „Др СИМО МИЛОШЕВИЋ“
Чукарица

11030 Београд, Пожешка 82
тел. 011/3538-300

Доктор специјалиста гинекологије и 
акушерства

на одређено време до 24 месеца, у Служби за 
здравствену заштиту жена

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен стручни испит, 
завршена специјализација из гинекологије и акушерства, VII/2 
степен стручне спреме, важећа лиценца за обављање послова из 
своје струке; познавање рада на рачунару (основни пакет MS и 
Office Windows окружење).

Доктор специјалиста офталмологије
на одређено време, у Специјалистичко-

консултативној служби (Одељење офталмологије)
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен стручни испит, 
завршена специјализација из офталмологије, VII/2 степен струч-
не спреме, важећа лиценца за обављање послова из своје струке, 
познавање рада на рачунару (основни пакет MS и Office Windows 
окружење).

ОСТАЛО: Кандидати подносе: пријаву на оглас са кратком биогра-
фијом, фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, 
фотокопију дипломе или уверења о завршеној специјализацији 

из офталмологије, фотокопију потврде о положеном стручном 
испиту, фотокопију дозволе за рад - лиценце издате од надлежне 
лекарске коморе, извод из матичне књиге рођених/венчаних, уве-
рење о држављанству, фотокопију личне карте. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања. Пријаве се подносе на 
горенаведену адресу или архиви ДЗ, III спрат, соба број 15. Прија-
ве поднете мимо означеног рока и без потпуне документације 
неће се узимати у разматрање. Како достављену документацију не 
враћамо кандидатима, иста не мора бити оверена. Одлука о избо-
ру кандидата биће објављена сајту ДЗ „Др Симо Милошевић“.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
„СВЕТИ САВА“

11000 Београд, Немањина 2
тел. 011/6642-831

e-mail: info@svetisava.rs

Медицинска сестра - техничар
на одређено време, до повратка запосленог на рад са 

неплаћеног одсуства (15.09.2017. године)

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа, 
стручни испит и лиценца.

Радник у вешерају
на одређено време, до повратка запосленог на рад са 

неплаћеног одсуства (31.12.2017. године)

УСЛОВИ: основна школа.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан уз пријаву на оглас приложи и сле-
дећу документацију (у фотокопији): диплому о завршеној траженој 
школи, уверење о положеном траженом стручном испиту, лицен-
цу издату од надлежног органа и кратку биографију са адресом и 
контакт телефоном. Пријаве се подносе поштом на наведену адре-
су болнице. Пријаве поднете мимо означеног рока и без потпуне 
документације неће се узимати у разматрање.

ИНСТИТУТ ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ
11129 Београд, Ресавска 69

тел. 011/3600-812

Медицинска сестра - техничар
за послове здравствене неге хоспитализованих 
болесника, на одређено време од 3 месеца, због 

повећаног обима посла

Медицинска сестра - техничар
за послове здравствене неге хоспитализованих 

болесника, на одређено време ради замене 
привремено одсутне запослене, због привремене 

спречености за рад

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа - општи смер, 
положен стручни испит за медицинску сестру - техничара, лицен-
ца Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије.
ОСТАЛО: Кандидати подносе: пријаву са кратком биографијом, 
фотокопију дипломе о завршеној средњој школи, фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту за медицинску сестру - техни-
чара, фотокопију лиценце Коморе медицинских сестара и здрав-
ствених техничара Србије, фотокопију извода из матичне књиге 
рођених/венчаних и фотокопију личне карте. Пријаве са неоп-
ходним прилозима подносе се на наведену адресу Института, са 
назнаком „Пријава на оглас“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити узимане у разматрање. На разговор ће бити позвани 
само кандидати који уђу у ужи избор.
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КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/50-5273

Доктор медицине
за потребе Центра за онкологију и радиологију, 

пробни рад од 3 месеца
6 извршилаца

Доктор медицине
за потребе Клинике за кардиологију, пробни рад од 

3 месеца
2 извршиоца

Доктор медицине
за потребе Службе за анестезију и реанимацију, 

пробни рад од 3 месеца
2 извршиоца

Доктор медицине
за потребе Клинике за дечију хирургију, пробни рад 

од 3 месеца

Доктор медицине
за потребе Клинике за оториноларингологију, 

пробни рад од 3 месеца

Доктор медицине
за потребе Клинике за гинекологију и акушерство, 

пробни рад од 3 месеца

Доктор медицине
за потребе Центра за неурохирургију, пробни рад од 

3 месеца

Доктор медицине
за потребе Центра за пластичну хирургију, пробни 

рад од 3 месеца

Доктор медицине
за потребе Одељења неонатологије Клинике за 

гинекологију и акушерство, пробни рад од 3 месеца

Доктор медицине
за потребе Центра за неонатологију Клинике за 

педијатрију, пробни рад од 3 месеца

Доктор медицине
за потребе Клинике за хематологију, пробни рад од 

3 месеца

Доктор медицине
за потребе Центра за гастроентерохепатологију 
Клинике за интерну медицину, пробни рад од 3 

месеца

Доктор медицине
за потребе Клинике за општу и грудну хирургију, 

пробни рад од 3 месеца

Дипломирани физичар
за потребе Центра за онкологију и радиологију, 

пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа утврђени су 
Законом о раду („Сл. гласник РС”, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014 и 13/2017 - одлука УС), а посебни услови Пра-
вилником о унутрашњој организацији са систематизацијом радних 
места Клиничког центра Крагујевац. Уз пријаву се подносе, у ориги-
налу или овереној копији, следећа документа: диплома о стеченом 
образовању одговарајућег профила, уверење о положеном струч-
ном испиту, уверење о држављанству РС, извод из матичне књиге 

рођених, извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат проме-
нио презиме), кратка биографија са адресом, контакт телефоном, 
и-мејл адресом. Кандидати који имају радно искуство након поло-
женог стручног испита на пословима пружања здравствене заштите 
(укључујући стручно оспособљавање и усавршавање), потребно је 
да доставе доказ/потврду о радном/волонтерском стажу у струци. 
Кандидати су у обавези да на пријави наведу за која радна места 
конкуришу (било да конкуришу на једно радно место или на више 
радних места). Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на 
разговор. 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; доказ да 
се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница 
није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење 
надлежног суда); уверење да кандидат није осуђиван за кривична 
дела која га чине неподобним за рад у здравственој установи (уве-
рење надлежне полицијске управе или полицијске станице); дозво-
лу за рад - лиценцу издату од надлежне коморе (ако је кандидат из 
радног односа) или решење о упису у комору (ако кандидат није у 
радном односу). Уколико изабрани кандидат не достави горенаве-
дене документе у захтеваном року, са њим се неће засновати радни 
однос. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду 
података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Пода-
ци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и подат-
ке обрађује Клинички центар Крагујевац. Оглас је објављен путем 
сајта Министарства здравља Републике Србије, путем сајта Кли-
ничког центра Крагујевац и у публикацији „Послови“. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматра-
ти. Коначни резултати конкурса ће бити објављени на сајту Клинич-
ког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду иза-
брани могу захтевати повраћај конкурсне документације. Контакт 
телефон 034/50-52-73. Пријаве са назнаком „Пријава на оглас за 
пријем у радни однос за радно место (навести тачан профил за који 
кандидат подноси пријаву)”, подносе се лично, у затвореној коверти, 
преко писарнице Клиничког центра Крагујевац или путем поште на 
адресу: Клинички центар Крагујевац, 34000 Крагујевац, Змај Јовина 
30. Обавезно назначити за које се радно место конкурише.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/505-273

Виши радиолошки техничар
пробни рад од 3 месеца

8 извршилаца

Виши медицински техничар - општи смер
пробни рад од 3 месеца

3 извршиоца

Медицински техничар - сестра
медицински техничар општег смера, средња стручна 

спрема, пробни рад од 3 месеца
24 извршиоца

Медицински техничар - сестра гинеколошко-
акушерског смера

медицински техничар гинеколошко-акушерског 
смера, средња стручна спрема, пробни рад од 3 

месеца
4 извршиоца

Медицински техничар - сестра, педијатријски 
смер

медицински техничар - педијатријски смер, средња 
стручна спрема, пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа утврђени су 
Законом о раду („Сл. гласник РС”, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014 и 13/2017 - одлука УС), а посебни услови Пра-
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вилником о унутрашњој организацији са систематизацијом радних 
места Клиничког центра Крагујевац. Уз пријаву се подносе, у ори-
гиналу или овереној копији, следећа документа: диплома о сте-
ченом образовању одговарајућег профила, уверење о положеном 
стручном испиту, уверење о држављанству РС, извод из матичне 
књиге рођених, извод из матичне књиге венчаних (ако је канди-
дат променио презиме), кратка биографија са адресом, контакт 
телефоном, и-мејл адресом. Кандидати који имају радно искуство 
након положеног стручног испита на пословима пружања здрав-
ствене заштите (укључујући стручно оспособљавање и усаврша-
вање), потребно је да доставе доказ/потврду о радном/волонтер-
ском стажу у струци. Кандидати су у обавези да на пријави наведу 
за која радна места конкуришу (било да конкуришу на једно радно 
место или на више радних места). Кандидати који уђу у ужи избор 
биће позвани на разговор. 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; доказ да се против њега не води кривични посту-
пак, да оптужница није ступила на правну снагу и да није покре-
нута истрага (уверење надлежног суда); уверење да кандидат 
није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у 
здравственој установи (уверење надлежне полицијске управе или 
полицијске станице); дозволу за рад - лиценцу издату од надлеж-
не коморе (ако је кандидат из радног односа) или решење о упису 
у комору (ако кандидат није у радном односу). Уколико изабрани 
кандидат не достави горенаведене документе у захтеваном року, 
са њим се неће засновати радни однос. Пријавом на оглас канди-
дат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе 
избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у 
друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Клинички центар 
Крагујевац. Оглас је објављен путем сајта Министарства здравља 
Републике Србије, путем сајта Клиничког центра Крагујевац и у 
публикацији „Послови“. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Коначни резултати 
конкурса бићеи објављени на сајту Клиничког центра Крагујевац 
(www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду изабрани могу захтевати 
повраћај конкурсне документације. Контакт телефон 034/505-273. 
Пријаве се назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни однос 
за радно место (навести тачан профил за који кандидат подноси 
пријаву)“ подносе се лично, у затвореној коверти, преко писарнице 
Клиничког центра Крагујевац или путем поште на адресу: Клинич-
ки центар Крагујевац, 34000 Крагујевац, Змај Јовина 30. Обавезно 
назначити за које се радно место конкурише.

АПОТЕКА „БУЈАНОВАЦ“
Бујановац, Карађорђа Петровића 246

тел. 017/651-058

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице које поред 
законом прописаних општих услова испуњава и следеће посебне 
услове: да је дипломирани фармацеут или дипломирани фарма-
цеут специјалиста и да има најмање пет година радног стажа у 
области здравствене заштите или да је доктор медицине или док-
тор медицине специјалиста и да има најмање пет година радног 
стажа у области здравствене заштите или да је дипломирани еко-
номиста или дипломирани правник са завршеном едукацијом из 
области здравственог менаџмента и да има најмање пет година 
радног стажа у области здравствене заштите.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са биографским подацима потреб-
но је да кандидат приложи и доказе о испуњавању услова, и то: 
оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету, доказ о рад-
ном стажу у области здравствене заштите, оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце, 
доказ о завршеној едукацији из области здравственог менаџмента, 
уколико је кандидат дипломирани економиста или дипломирани 
правник, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рође-

них, уверење да кандидат није правоснажном судском одлуком 
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од нај-
мање 6 месеци, лекарско уверење о способности за рад, за лица 
која нису у радном односу, доказ да не постоји сукоб интереса из 
члана 130 став 6 Закона о здравственој заштити (писмена изјава), 
радно-професионалну биографију, са прилозима којима доказује 
своје стручне, организационе и друге квалитете. Директора име-
нује оснивач - Скупштина општине Бујановац, на основу предлога 
УО Апотеке „Бујановац“, на мандатни период од 4 године. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса у публика-
цији „Послови“. Пријаве се подносе УО Апотеке „Бујановац“, у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. 
Пријаве доставити у затвореној коверти, са назнаком „Пријава за 
конкурс за директора“, на горенаведену адресу, лично или путем 
поште. Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата се неће 
узети у разматрање. УО Апотеке „Бујановац“ ће извршити избор 
кандидата најкасније у року од 30 дана од дана завршетка конкур-
са и доставити предлог оснивачу.

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ
“Др МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ”

11000 Београд, Др Суботића 5

Самостални стручни сарадник
у Одсеку за испитивање воде за пиће, рекреацију 

и отпадних вода Одељења лабораторија за 
екотоксикологију Центра за хигијену и хуману 
екологију, на одређено време до 2 године, због 

повећаног обима посла

Опис послова и радних задатака: сарађује са Одсеком за логис-
тику, одсецима у Одељењу, у дефинисању радних задатака при 
испитивању узорака. Ради анализе, суперанализе, експертизе, 
издавање извештаја и мишљења о резултатима испитивања. 
Учествује у екстерној међулабораторијској провери параметара 
испитивања квалитета и здравствене исправности узорка. Рукује 
одређеном мерном опремом. Усавршава и уводи валидацију био-
лошких метода испитивања по параметрима. Учествује у стручним 
комисијама и експертским групама у изради законских прописа и 
прати стручна достигнућа из своје делатности. Учествује у едука-
цији кадрова у Одсеку и спроводи едукацију кадрова на последи-
пломским студијама. Обавља друге послове и задатке из делокруга 
рада Одељења, као и друге послове по налогу шефа Одељења.

УСЛОВИ: завршен биолошки факултет са научним или истражи-
вачким звањем из области хидробиологије или хидроекологије; 
знање једног светског језика и познавање рада на рачунару (Word, 
Excel); без обзира на радно искуство; организационе способности. 
Пријаве и CV слати на e-mail: prijava@batut.org.rs или на адресу 
Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, 
11000 Београд, Др Суботића 5, са назнаком „За конкурс - самостал-
ни стручни сарадник - Одсек за испитивање воде за пиће, рекре-
ацију и отпадних вода“. Само ће кандидати који уђу у ужи избор 
бити обавештени о резултатима. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“ и на интернет 
страници Министарства здравља Републике Србије.

КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ЗЕМУН
11080 Београд - Земун, Вукова 9

Помоћни кројач
у Служби за техничке и друге сличне послове, 

пробни рад од 3 месеца

Физички радник
у Служби за техничке и друге сличне послове, 

пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: завршена основна школа, радно искуство. Уз пријаву на 
конкурс прилажу се у овереној фотокопији следећа документа: 
потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефо-

Mедицина
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ном, и-мејл адресом; изјава кандидата да је здравствено способан 
за тражене послове и да се против њега не води кривични посту-
пак, својеручно потписана; диплома о завршеној основној школи; 
извод из матичне књиге венчаних ако је кандидат променио пре-
зиме и доказ о радном искуству након положеног стручног испита 
(потврда послодаваца или фотокопија радне књижице).

ОСТАЛО: Приликом заснивања радног односа изабрани кандидати 
су дужни да доставе: лекарско уверење као доказ о здравственој 
способности за послове за које се заснива радни однос, уверење 
да се против њих не води кривични поступак (уверење издаје суд), 
оверену фотокопију дипломе о завршеној основној школи, овере-
ну фотокопију уверења о држављанству, фотокопију личне карте 
нечиповане, односно чиповану доставити на очитавање, фотоко-
пију одјаве са претходног осигурања (М образац). Kомисија ће раз-
матрати све доспеле, благовремене и потпуне пријаве и са канди-
датима који испуњавају услове за пријем у радни однос обавиће 
се разговор, ради прибављања додатних релевантних података за 
доношење одлуке о избору кандидата. Пријавом на оглас кандидат 
даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избо-
ра за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге 
сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за кадровске 
и административне послове КБЦ Земун. Кандидати су дужни да 
своје пријаве доставе писарници КБЦ Земун, у затвореној коверти, 
са назнаком „За јавни оглас за пријем у радни однос на неодређе-
но врем“ и навођењем радног места за које конкуришу, лично или 
путем поште на горенаведену адресу. Рок за подношење прија-
ва на конкурс је 8 дана од дана објаве огласа. Неблаговремене 
пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом докумен-
тацијом, неће бити разматране. Кандидати који не буду изабрани 
документацију могу преузети на писарници КБЦ Земун.

КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ЗЕМУН
11080 Београд - Земун, Вукова 9

1) Виша/струковна медицинска сестра
у Служби кардиологије, Клиника за интерну 

медицину, пробни рад од 3 месеца

2) Медицинска сестра - техничар
у Служби гастроентерологије са хепатологијом, 
Клиника за интерну медицину, пробни рад од 3 

месеца

3) Медицинска сестра - техничар
у Служби неурохирургије, Клиника за хирургију, 

пробни рад од 3 месеца

4) Медицинска сестра - техничар
у Служби операционог блока са јединицом 

интензивног лечења и централном стерилизацијом, 
Клиника за хирургију, пробни рад од 3 месеца

5) Медицинска сестра - техничар
у Служби за пријем и збрињавање ургентних стања 

Заједничке медицинске службе, пробни рад од 3 
месеца

6) Лабораторијски техничар
у Служби трансфузиологије Заједничке медицинске 

службе, пробни рад од 3 месеца

Услови за радно место 1: завршена виша медицинска шко-
ла/струковна медицинска школа - општи смер; положен стручни 
испит након завршене више медицинске/струковне медицинске 
школе; радно искуство у клиничком раду из области интервентне 
кардиологије.

Услови за радна места 2, 3, 4 и 5: завршена средња медицин-
ска школа - општи смер; положен стручни испит након завршене 
средње школе; радно искуство у клиничком раду.

Услови за радно место 6: завршена средња медицинска шко-
ла - смер лабораторијски техничар; положен стручни испит након 
завршене средње школе; радно искуство у лабораторијском раду.

За радно место 1: Уз пријаву на конкурс прилажу се у овере-
ној фотокопији следећа документа: потпуна лична и радна био-
графија са адресом, контакт телефоном, и-мејл адресом; изјава 
кандидата да је здравствено способан за тражене послове и да 
се против њега не води кривични поступак, својеручно потписа-
на; диплома о завршеној вишој/струковној медицинској школи - 
општи смер; уверење о положеном стручном испиту након завр-
шене више/струковне медицинске школе; извод из матичне књиге 
венчаних ако је кандидат променио презиме и доказ о радном 
искуству након положеног стручног испита (потврда послодаваца 
или фотокопија радне књижице).

За радна места 2, 3, 4, 5 и 6: Уз пријаву на конкурс прилажу се 
у овереној фотокопији следећа документа: потпуна лична и рад-
на биографија са адресом, контакт телефоном, и-мејл адресом; 
изјава кандидата да је здравствено способан за тражене послове 
и да се против њега не води кривични поступак, својеручно пот-
писана; диплома о завршеној средњој медицинској школи - општи 
смер (за радна места 2, 3, 4 и 5); диплома о завршеној средњој 
медицинској школи - смер за лабораторијске техничаре (за радно 
место 6); уверење о положеном стручном испиту након завршене 
средње медицинске школе; сведочанства за сваки разред средње 
школе; извод из матичне књиге венчаних ако је кандидат проме-
нио презиме и доказ о радном искуству након положеног стручног 
испита (потврда послодаваца или фотокопија радне књижице).

ОСТАЛО: Приликом заснивања радног односа изабрани кандидати 
су дужни да доставе: лекарско уверење као доказ о здравственој 
способности за послове за које се заснива радни однос; уверење 
да се против њих не води кривични поступак (уверење издаје 
суд); оверене фотокопије дипломе, уверења о положеном струч-
ном испиту; оверену фотокопију уверења о држављанству; фото-
копију личне карте нечиповане, односно чиповану доставити на 
очитавање; фотокопију одјаве са претходног осигурања (М обра-
зац). Kомисија ће разматрати све доспеле, благовремене и пот-
пуне пријаве и са кандидатима који испуњавају услове за пријем 
у радни однос обавиће се разговор, ради прибављања додатних 
релевантних података за доношење одлуке о избору кандидата. 
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду пода-
така о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци 
се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке 
обрађује Одељење за кадровске и административне послове КБЦ 
Земун. Кандидати су дужни да своје пријаве доставе писарници 
КБЦ Земун, у затвореној коверти, са назнаком „За јавни оглас за 
пријем у радни однос на неодређено време“ и навођењем радног 
места за које конкуришу, лично или путем поште на горенаведену 
адресу. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непот-
пуном и неодговарајућом документацијом, неће бити разматране. 
Кандидати који не буду изабрани документацију могу преузети на 
писарници КБЦ Земун.

Mедицина
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КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ЗЕМУН
11080 Београд - Земун, Вукова 9

Клинички лекар
у Служби анестезиологије са реаниматологијом и 
терапијом бола Заједничке медицинске службе, 

пробни рад од 3 месеца

Клинички лекар
у Служби нефрологије, Клиника за интерну 

медицину, пробни рад од 3 месеца

Клинички лекар
у Служби урологије, Клиника за хирургију, пробни 

рад од 3 месеца

УСЛОВИ: висока стручна спрема (завршен медицински факултет), 
положен стручни испит по завршеном медицинском факултету. 
Уз пријаву на конкурс прилажу се у овереној фотокопији следећа 
документа: потпуна лична и радна биографија са адресом, кон-
такт телефоном, и-мејл адресом; изјава кандидата да је здравст-
вено способан за тражене послове и да се против њега не води 
кривични поступак, својеручно потписана; диплома о завршеном 
медицинском факултету; уверење о положеном стручном испиту; 
лиценца или решење о упису у Лекарску комору Србије; извод из 
матичне књиге венчаних, ако је кандидат променио презиме.

ОСТАЛО: Приликом заснивања радног односа изабрани кандидати 
су дужни да доставе: лекарско уверење као доказ о здравственој 
способности за послове за које се заснива радни однос; уверење 
да се против њих не води кривични поступак (уверење издаје суд); 
оверене фотокопије дипломе, уверења о положеном стручном 
испиту; лиценцу или решење о упису у Лекарску комору Србије; 
оверену фотокопију уверења о држављанству; фотокопију личне 
карте нечиповане, односно чиповану доставити на очитавање; 
фотокопију одјаве са претходног осигурања (М образац). Kомисија 
ће разматрати све доспеле, благовремене и потпуне пријаве и са 
кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос оба-
виће се разговор, ради прибављања додатних релевантних пода-
така за доношење одлуке о избору кандидата. Пријавом на оглас 
кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у 
сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користи-
ти у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за 
кадровске и административне послове КБЦ Земун. Кандидати су 
дужни да своје пријаве доставе писарници КБЦ Земун, у затворе-
ној коверти, са назнаком „За јавни оглас за пријем у радни однос 
на неодређено време“ и навођењем радног места за које конкури-
шу, лично или путем поште на горенаведену адресу. Рок за подно-
шење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања. Неблаго-
времене пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом 
документацијом, неће бити разматране. Кандидати који не буду 
изабрани документацију могу преузети на писарници КБЦ Земун.

КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР
„ЗВЕЗДАРА“

11000 Београд, Димитрија Туцовића 161
тел. 011/380-69-69

факс: 011/380-96-50

Доктор медицине
за рад у клиничком Одељењу за нефрологију и 

метаболичке поремећаје са дијализом

УСЛОВИ: завршен VII/1 степен стручне спреме, завршен медицин-
ски факултет, положен стручни испит, просечна оцена 8.

Доктор медицине
за рад у клиничком Одељењу за геријатрију

2 извршиоца

УСЛОВИ: завршен VII/1 степен стручне спреме, завршен медицин-
ски факултет, положен стручни испит, просечна оцена 8.

Доктор медицине
за рад у клиничком Одељењу за хирургију

УСЛОВИ: завршен VII/1 степен стручне спреме, завршен медицин-
ски факултет, положен стручни испит, просечна оцена 8.

Доктор медицине
за рад у Служби  за анестезију са реанимацијом

УСЛОВИ: завршен VII/1 степен стручне спреме, завршен медицин-
ски факултет, положен стручни испит, просечна оцена 8.

Лекар специјалиста урологије
за рад у клиничком Одељењу за урологију

УСЛОВИ: завршен VII/2 степен стручне спреме, завршен медицин-
ски факултет, положен специјалистички испит из урологије.

Лекар специјалиста офталмологије
за рад у Клиници за очне болести

УСЛОВИ: завршен VII/2 степен стручне спреме, завршен медицин-
ски факултет, положен специјалистички испит из офталмологије.
ОСТАЛО: Пријаве са биографијом и овереним фотокопијама доказа 
о испуњавању услова подносе се у року од 8 дана од дана објављи-
вања огласа у публикацији „Послови”, на горенаведену адресу, са 
назнаком „За конкурс ради пријема у радни однос”. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Кандидати 
ће бити обавештени о резултатима писаним путем.

КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР
„ЗВЕЗДАРА“

11000 Београд, Димитрија Туцовића 161
тел. 011/380-69-69

факс: 011/380-96-50

Медицинска сестра - техничар општег смера
11 извршилаца

УСЛОВИ: завршен IV степен стручне спреме, завршена средња меди-
цинска школа општег смера, положен стручни испит за своје звање. 

Лабораторијски техничар за лабораторијску 
дијагностику

УСЛОВИ: завршен IV степен стручне спреме, завршена средња 
медицинска школа, смер за лабораторијске техничаре и положен 
стручни испит за своје звање.

ОСТАЛО: Пријаве са биографијом и овереним фотокопијама доказа 
о испуњавању захтеваних услова подносе се у року од 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији „Послови”, на адресу: Кли-
ничко-болнички центар „Звездара“, 11000 Београд, Димитрија Туцо-
вића 161, са назнаком: „За конкурс ради пријема у радни однос”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве на оглас неће бити узете 
у разматрање. Кандидати ће писаним путем бити обавештени о 
резултатима избора.

Mедицина
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КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР
„ЗВЕЗДАРА“

11000 Београд, Димитрија Туцовића 161
тел. 011/380-69-69

факс: 011/380-96-50

Дипломирани правник
у Служби за правне, опште, економске, финансијске 

и техничке послове

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен правни факултет, 
три године радног искуства на правним пословима у здравстве-
ној установи терцијарног нивоа здравствене заштите. Предност 
ће имати кандидати са радним искуством у обављању кадровских 
послова и послова јавних набавки. Пријаве са биографијом и ове-
реним фотокопијама доказа о испуњавању захтеваних услова под-
носе се у року од 8 дана од дана објављивања огласа у публика-
цији „Послови”, на адресу: Клиничко-болнички центар „Звездара“, 
11000 Београд, Димитрија Туцовића 161, са назнаком: „За конкурс 
ради пријема у радни однос“. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве на оглас неће бити узете у разматрање. Кандидати ће писаним 
путем бити обавештени о резултатима избора.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
МАЈКЕ И ДЕТЕТА СРБИЈЕ

„Др ВУКАН ЧУПИЋ”
11070 Нови Београд, Радоја Дакића 6-8

тел. 011/310-81-08

Лекар опште медицине
у Педијатријској клиници

3 извршиоца

Лекар опште медицине
у Клиници за дечију хирургију

УСЛОВИ: медицински факултет, просечна оцена у току студија већа 
од 8, активно знање енглеског или неког другог светског језика, 
пробни рад 3 месеца. Уз пријаву доставити: кратку пословну био-
графију, фотокопију дипломе о стеченом образовању за докто-
ра медицине, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, 
фотокопију лиценце за рад или решења о упису у комору и адекват-
не препоруке ментора и наставника одговарајуће специјализације. 
Предност ће имати кандидати који имају радно искуство у здрав-
ственим установама терцијарног нивоа дечије здравствене заштите. 
Изабрани кандидати пре склапања уговора о раду достављају доказ 
о општој здравственој способности, оверене фотокопије: дипло-
ме, уверења о положеном стручном испиту, лиценце или решења 
о упису у именик у Лекарску комору Србије, фотокопије: одјаве на 
претходно осигурање (МА образац), личне карте и радну књижицу 
уколико је имају (због израчунавања стажа и минулог рада). Прија-
ве предати лично Архиви Института или путем поште на наведену 
адресу, са назнаком „За конкурс за лекаре”.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10

тел. 011/2060-676

Доктор медицине
пробни рад од 6 месеци

3 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, медицински факултет; 6 
месеци обавезног лекарског стажа; познавање рада на рачунару; 
познавање најмање једног светског језика; лиценца. Кандидати 
су дужни да доставе: кратку биографију, фотокопију личне кар-
те, фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, 
фотокопију дипломе о положеном стручном испиту, фотокопију 
радне књижице, лиценцу, фотокопије уговора о раду, тј. потврде 
о волонтирању, потврде о обављеном раду од стране начелника 

служби здравствених установа на меморандуму, времену прове-
деном на раду и оценама рада кандидата - уколико их кандидат 
поседује. 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, додат-
но 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 Клинике, са назнаком „Пријава на конкурс за 
пријем доктора медицине на неодређено време - 3 извршиоца“.

Медицинска сестра - техничар
пробни рад од 6 месеци

7 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа - 
педијатријског или општег смера; положен стручни испит; нај-
мање шест месеци радног искуства на пословима медицинске 
сестре - техничара након положеног стручног испита. Кандидати 
су дужни да доставе: кратку биографију, фотокопију личне кра-
те, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију дипломе о 
положеном стручном испиту, фотокопију радне књижице или дру-
гог доказа о радном искуству (уговори о раду, волонтерски угово-
ри, потврда послодавца и сл.). Пријаве слати у затвореној коверти, 
на наведену адресу Клинике, са назнаком „Пријава на конкурс за 
пријем медицинске сестре - техничара на неодређено време - 7 
извршилаца”.

Лабораторијски техничар
предвиђен пробни рад од 6 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа - одгова-
рајућег смера; положен стручни испит; најмање 6 месеци радног 
искуства на пословима лабораторијског техничара након положе-
ног стручног испита. Кандидати су дужни да доставе: кратку био-
графију, фотокопију личне карте, фотокопију дипломе о завршеној 
школи, фотокопију дипломе о положеном стручном испиту, фото-
копију радне књижице или другог доказа о радном искуству канди-
дата (уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и 
сл.). Пријаве слати у затвореној коверти, на наведену адресу Кли-
нике, са назнаком „Пријава на конкурс за пријем лабораторијског 
техничара на неодређено време - 1 извршилац”.

ОСТАЛО: Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
разматрање.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
МАЈКЕ И ДЕТЕТА СРБИЈЕ

„Др ВУКАН ЧУПИЋ“
11070 Нови Београд, Радоја Дакића 6-8

тел. 011/310-81-08

Медицинска сестра - техничар
у Педијатријској клиници, пробни рад 3 месеца

Медицинска сестра - техничар
у Клиници за дечију хирургију, пробни рад 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег или педијатријског 
смера, одличан или врло добар успех, знање једног светског јези-
ка. Уз пријаву доставити кратку пословну биографију, фотокопију 
дипломе о стеченом образовању медицинске сестре - техничара, 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију 
лиценце за рад или решења о упису у комору и адекватне пре-
поруке руководилаца одговарајуће струке. Предност ће имати 
кандидати који имају радно искуство у здравственим установама 
терцијарног нивоа дечије здравствене заштите. Изабрани кан-
дидати пре склапања уговора о раду достављају доказ о општој 

Mедицина
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здравственој способности, оверене фотокопије: дипломе, уверења 
о положеном стручном испиту, лиценце или решења о упису у име-
ник у Комору медицинских сестара и техничара Србије, фотоко-
пије: одјаве на претходно осигурање (МА образац), личне карте 
и радне књижице уколико је имају (због израчунавања стажа и 
минулог рада). Пријаве предати лично на Архиви Института или 
путем поште на наведену адресу, са назнаком „За конкурс за меди-
цинске сестре - техничаре“.

ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

тел. 018/804-256

Возач санитета
за рад у Служби хитне медицинске помоћи

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, возач Ц1 категорије. Кандида-
ти су у обавези да уз пријаву доставе: оверен препис/фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми, оверену фотокопију возачке 
дозволе, доказ да није покренут кривични поступак издат од стра-
не надлежног органа, изјаву о здравственој способности за рад 
на траженим пословима, биографију са адресом и контакт теле-
фоном. Изабрани кандидат биће у обавези да приликом засни-
вања радног односа достави уверење о здравственој способности. 
Пријаве доставити лично или поштом на горенаведену адресу, са 
назнаком: „Пријава на оглас број 12/2017“. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће бити разматране.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ

18220 Алексинац, Момчила Поповића 144
тел. 018/804-256

Оглас објављен 03.05.2017. године у публикацији „Посло-
ви“ поништава се у целости за радно место: доктор меди-
цине за рад у Служби за хитну медицинску помоћ, на 
одређено време до повратка одсутног радника.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

„КОВИН“
Ковин, Цара Лазара 253

факс: 013 741-166, тел. 013 741-234

1. Помоћни радник - сервирка на одељењу
на одређено време до повратка запослене са 

боловања

УСЛОВИ: завршена основна школа. Кандидати су у обавези да 
доставе: пријаву са кратком биографијом, фотокопију сведочан-
ства о завршеној основној школи, без обзира на радно искуство. 
Изабрани кандидат биће у обавези да достави лекарско уверење. 
Пријаве са потребним доказима достављају се на горенаведену 
адресу, у року од 8 дана од дана објављивања огласа у публи-
кацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА СМЕДЕРЕВО

11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51
тел. 026/240-500

Оглас објављен у публикацији „Послови“ број 726 од 
17.5.2017. године, за радно место директора и замени-
ка директора Дома здравља Смедерево, поништава се у 
целости.

ДОМ ЗДРАВЉА СМЕДЕРЕВО
11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51

тел. 026/240-500

Директор Дома здравља Смедерево
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, кандидат мора 
да испуњава и следеће услове: да има завршен медицински, сто-
матолошки или фармацеутски факултет и најмање пет година рад-
ног стажа у области здравствене заштите; да има завршен правни 
факултет или економски факултет, са завршеном едукацијом из 
области здравственог менаџмента и најмање пет година радног 
стажа у области здравствене заштите. Докази: оверена фотокопија 
дипломе о завршеном медицинском/стоматолошком/фармацеут-
ском факултету, потврда о дужини радног стажа у области здравс-
твене заштите, потврда суда да се против кандидата не води судски 
поступак за кривична дела против здравља људи или оверена фото-
копија дипломе о завршеном економском или правном факултету, 
оверена фотокопија дипломе о завршеној едукацији из области 
здравственог менаџмента, потврда о дужини радног стажа у области 
здравствене заштите, потврда суда да се против кандидата не води 
судски поступак за кривична дела против здравља људи. Уз траже-
ну документацију кандидати достављају и кратку биографију. Рок 
за подношење тражене документације је 8 дана од дана објављи-
вања. Документацију доставити у затвореним ковертама, лично или 
поштом, уз обавезну назнаку „За конкурс за директора“, на адресу 
Дома здравља Смедерево, Смедерево, Кнез Михаилова 51.

ДОМ ЗДРАВЉА СМЕДЕРЕВО
11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51

тел. 026/240-500

Заменик директора Дома здравља Смедерево
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, кандидат мора 
да испуњава и следеће услове: да има завршен медицински, сто-
матолошки или фармацеутски факултет и најмање пет година рад-
ног стажа у области здравствене заштите; да има завршен правни 
факултет или економски факултет, са завршеном едукацијом из 
области здравственог менаџмента и најмање пет година радног 
стажа у области здравствене заштите. Докази: оверена фотокопија 
дипломе о завршеном медицинском/стоматолошком/фармацеут-
ском факултету, потврда о дужини радног стажа у области здравс-
твене заштите, потврда суда да се против кандидата не води судски 
поступак за кривична дела против здравља људи или оверена фото-
копија дипломе о завршеном економском или правном факултету, 
оверена фотокопија дипломе о завршеној едукацији из области 
здравственог менаџмента, потврда о дужини радног стажа у области 
здравствене заштите, потврда суда да се против кандидата не води 
судски поступак за кривична дела против здравља људи. Уз траже-
ну документацију кандидати достављају и кратку биографију. Рок 
за подношење тражене документације је 8 дана од дана објављи-
вања. Документацију доставити у затвореним ковертама, лично или 
поштом, уз обавезну назнаку „За конкурс за заменика директора“, на 
адресу Дома здравља Смедерево, Смедерево, Кнез Михаилова 51. 

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Медицинска сестра - техничар
за потребе Одељења офтамологије Опште 

болнице Ваљево, на одређено време до повратка 
стално запослене на рад са трудничког, односно 

породиљског одсуства и одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа 
општег смера; положен стручни испит. Приликом пријављивања 
на оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву на 

Mедицина



Бесплатна публикација о запошљавању 41 24.05.2017. | Број 727 |   

оглас са кратком биографијом, оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању одговарајућег профила, оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту. Пријаве са документа-
цијом доставити на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за 
правне, кадровске и административне послове, Синђелићева 62, 
14000 Ваљево, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни 
однос за послове _______“ (навести тачан профил за који канди-
дат подноси пријаву).

Виша медицинска сестра - техничар
за потребе Службе урологије Опште болнице 

Ваљево, на одређено време до повратка стално 
запослене на рад са трудничког, односно 

породиљског одсуства и одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, завршена виша медицинска 
школа; положен стручни испит. Приликом пријављивања на оглас 
потребно је доставити следећа документа: пријаву на оглас са 
кратком биографијом, оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању одговарајућег профила, оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту. Пријаве са документацијом доста-
вити на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за правне, 
кадровске и административне послове, Синђелићева 62, 14000 
Ваљево, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за 
послове ________“ (навести тачан профил за који кандидат под-
носи пријаву).

Медицинска сестра - техничар
за потребе Одељења нефрологије, у Служби за 

унутрашње болести Опште болнице Ваљево

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа; 
положен стручни испит; предиђен пробни рад у трајању од три 
месеца. Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити 
следећа документа: пријаву на оглас са кратком биографијом, ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег 
профила, оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту. Пријаве са документацијом доставити на адресу: Општа 
болница Ваљево, Одељење за правне, кадровске и администра-
тивне послове, Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком: 
„Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове ________“ 
(навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву).

Медицинска сестра - техничар
за потребе Одељења онкологије са палијативном 

негом у Служби за унутрашње болести Опште 
болнице Ваљево

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа; 
положен стручни испит; предвиђен пробни рад у трајању од три 
месеца. Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити 
следећа документа: пријаву на оглас са кратком биографијом, ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег 
профила, оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту. Пријаве са документацијом доставити на адресу: Општа 
болница Ваљево, Одељење за правне, кадровске и администра-
тивне послове, Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком: 
„Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове ________“ 
(навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву).

Медицинска сестра - техничар
за потребе Службе урологије Опште болнице Ваљево

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа; 
положен стручни испит; предвиђен пробни рад у трајању од три 
месеца. Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити 
следећа документа: пријаву на оглас са кратком биографијом, ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег 
профила, оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту. Пријаве са документацијом доставити на адресу: Општа 
болница Ваљево, Одељење за правне, кадровске и администра-

тивне послове, Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком: 
„Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове ________“ 
(навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву).

Медицинска сестра - техничар
за потребе Службе пнеумофтизиологије Опште 

болнице Ваљево

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа; 
положен стручни испит; предвиђен пробни рад у трајању од три 
месеца. Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити 
следећа документа: пријаву на оглас са кратком биографијом, ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег 
профила, оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту. Пријаве са документацијом доставити на адресу: Општа 
болница Ваљево, Одељење за правне, кадровске и администра-
тивне послове, Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком: 
„Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове ________“ 
(навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву).

Медицинска сестра - техничар
за потребе Службе ортопедије и трауматологије 

Опште болнице Ваљево

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа; 
положен стручни испит, предвиђен пробни рад у трајању од три 
месеца. Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити 
следећа документа: пријаву на оглас са кратком биографијом, ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег 
профила, оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту. Пријаве са документацијом доставити на адресу: Општа 
болница Ваљево, Одељење за правне, кадровске и администра-
тивне послове, Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком: 
„Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове ________“ 
(навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву).

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Оглас објављен 03.05.2017. године у публикацији „Посло-
ви“ поништава се за следећа радна места: 1) лабора-
торијски техничар на период од шест месеци, ради 
обављања приправничко-волонтерског стажа за радно 
место, 5 извршилаца и 2) гинеколошко-акушерска меди-
цинска сестра - техничар, на период од шест месеци, ради 
обављања приправничко-волонтерског стажа за радно 
место, 5 извршилаца. У осталом делу оглас остаје непро-
мењен.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Оглас објављен 03.05.2017. године у публикацији „Посло-
ви“ исправља се у називу радног места, тако што уместо: 
мастер биолог за потребе Одсека за дијагностику и 
лечење стерилитета са ендокринологијом и медицински 
потпомогнутом оплодњом, у Служби за гинекологију и 
акушерство, на одређено време до повратка стално запос-
лене са неплаћеног одсуства, треба да стоји: дипломира-
ни молекуларни болог и физиолог за потребе Одсека за 
дијагностику и лечење стерилитета са ендокринологијом 
и медицински потпомогнутом оплодњом, у Служби за 
гинекологију и акушерство, на одређено време до поврат-
ка стално запослене са неплаћеног одсуства.

Mедицина
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КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР
„ЗВЕЗДАРА“

11000 Београд, Димитрија Туцовића 161
тел. 011/3806-969

факс: 011/3809-650

Лекар специјалиста педијатрије
за рад у Болници за педијатрију „Др Олга Поповић 

Дедијер”

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, завршен медицински 
факултет, положен специјалистички испит из педијатрије.

Лекар специјалиста интерне медицине
за рад у Служби за ургентну медицину са 

специјалистичком поликлиником

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, завршен медицински 
факултет, положен специјалистички испит из интерне медицине.
ОСТАЛО: Пријаве са биографијом и овереним фотокопијама дока-
за о испуњавању захтеваних услова подносе се у року од 8 дана 
од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“, на горе-
наведену адресу, са назнаком: „За конкурс ради пријема у радни 
однос“. Неблаговремене и непотпуне пријаве на оглас неће бити 
узете у разматрање. Кандидати ће бити обавештени о резултатима 
конкурса писаним путем. 

КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР
„ЗВЕЗДАРА“

11000 Београд, Димитрија Туцовића 161
тел. 011/3806-969

факс: 011/3809-650

Виши радиолошки техничар
6 извршилаца

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, завршена виша медицин-
ска школа или висока здравствена школа струковних студија, 
смер за радиолошке техничаре, положен стручни испит за своје 
звање. Пријаве са биографијом и овереним фотокопијама доказа 
о испуњавању захтеваних услова подносе се у року од 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији „Послови”, на горенаведе-
ну адресу, са назнаком „За конкурс ради пријема у радни однос“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве на оглас неће бити узете у 
разматрање. Кандидати ће бити обавештени о резултатима кон-
курса писаним путем. 

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1) Анестетичар
за рад у Одсеку за интензивно лечење и 

реанимацију, у Служби за анестезиологију и 
реаниматологију

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

2) Медицинска сестра - техничар
за рад у Служби пријема и збрињавања ургентних 

стања
2 извршиоца

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

3) Медицинска сестра - техничар
за рад у Служби за интерну медицину

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

4) Сервирка
за рад у Одсеку за припрему хране у Служби за 

техничке, помоћне и друге сличне послове
2 извршиоца

УСЛОВИ: основна школа, НК радник.

5) Одржавање чистоће у здравственим 
просторијама

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

сличне послове
2 извршиоца

УСЛОВИ: основна школа, НК радник.

За радна места 1, 2 и 3 кандидати подносе: молбу за пријем 
и биографију, са адресом, контакт телефоном; оверену фотоко-
пију дипломе; оверену фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту; фотокопију личне карте или очитане податке са личне 
карте (уколико је чипована); фотокопију извода из матичне књиге 
венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко 
презиме); оверену фотокопију лиценце или решења о упису у име-
ник одговарајуће коморе.

За радна места 4 и 5 кандидати подносе: молбу за пријем и 
биографију, са адресом, контакт телефоном; оверену фотокопију 
сведочанства; фотокопију личне карте или очитане податке са 
личне карте (уколико је чипована); фотокопију извода из матич-
не књиге венчаних (уколико су сведочанства издата на девојачко 
презиме).

ОСТАЛО: Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за 
обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Изабрани кан-
дидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекар-
ско уверење као доказ о здравственој способности за послове за 
које се заснива радни оснос. Рок за подношење пријава 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Уколико изабра-
ни кандидат не достави наведена документа у остављеном року, 
са њим се неће закључити уговор о раду. Оглас је објављен и на 
веб-сајту Министарства здравља Републике Србије. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаву доставити у 
затвореној коверти са назнаком „За оглас“, са називом и редним 
бројем радног места за које се конкурише, на горенаведену адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА
36300 Нови Пазар, Генерала Живковића 1

тел. 020/391-091

Доктор медицине
3 извршиоца

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII/1 степен стручне 
спреме, положен стручни испит и поседовање лиценце за рад или 
решење о упису у комору.

Лабараторијски техничар
3 извршиоца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, смер лабарато-
ријски техничар, IV степен стручне спреме, положен стручни испит 
и поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору.

Радиолошки техничар
3 извршиоца

Mедицина
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УСЛОВИ: завршен VII, VI или V степен - радилошки смер, положен 
стручни испит и поседовање лиценце за рад или решење о упису 
у комору.

Технички помоћни радник - спремачица

УСЛОВИ: осново образовање, II степен стручне спреме.

ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да доставе: пријаву у којој наво-
де за које послове се пријављују, кратку биографију са адресом 
и контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе о стечном 
образовању, оверену фотокопију уверење о положеном стручном 
испиту, оверену фотокопију лиценце за рад или оверену фотоко-
пију решења о упису у комору, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, потврду да се против кандидата не води 
истражни и кривични поступак. Поред општих услова за засни-
вање радног односа утврђених Законом о раду, кандидат мора да 
испуњава и посебне услове утврђене Правилником о организацији 
и систематизацији послова ОБ Нови Пазар. Изабрани кандидати 
пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекраско уве-
рење као доказ о здарственој способности за послове за које се 
заснива ради однос. Уколико изабрани кандидат не достави наве-
дена документа у остављеном року, са њим се неће закључити 
уговор о раду. Рок за подношење пријаве 8 дана од дана објављи-
вања у огласима у публикацији „Послови“. Кандидати који испуња-
вају услове могу бити позвани на разгоовр уколико су потребне 
додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о 
пријему. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматра-
ти. Одлука о избору кандидата биће истакнута на огласној табли 
ОБ Нови Пазар, у року од 30 дана од дана истека рока за пријаву 
кандидата. Пијава са документацијом доставити на горенаведену 
адресу.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ
ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ

ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Медицинска сестра - техничар
на Одељењу васкуларне и грудне хирургије Службе 
опште дечје хирургије Стационара Клинике за дечју 

хирургију Стационара Клинике за педијатрију, на 
одређено време до повратка запослене са боловања, 

пробни рад од 3 месеца

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

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове пропи-
сане законом, као и следеће посебне услове: да поседује средњу 
стручну спрему - IV степен, завршена средња медицинска школаа, 
смер педијатријска сестра - техничар или медицинска сестра тех-
ничар; положен стручни испит; лиценца за рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији 
следећа документа: диплома о завршеној средњој медицинској 
школи; уверење о положеном стручном испиту; дозвола за рад 
- лиценца издату од надлежне коморе или решење о упису у 
именик коморе; уверење да се против кандидата не води кри-
вични поступак (уверење суда), не старије од 6 месеци; уве-
рење да кандидат није осуђиван (уверење из полицијске упра-
ве), не старије од 6 месеци; доказ о радном искуству уколико га 
кандидат поседује (оверена копија радне књижице, уговора о 
раду, потврда послодавца); кратка биографија (Curriculum Vitae-
CV), са адресом, контакт телефоном, и-мејл адресом. Пријавом 
на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о 

личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се 
не могу користити у друге сврхе. Кандидати који испуњавају 
услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања 
додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему 
(претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, 
додатно образовање или оспособљености, дужина трајања 
школовања...). Приликом заснивања радног односа кандидат 
је дужан да достави лекарско уверење о здравственој способ-
ности за послове које ће обављати и фотокопију личне кар-
те. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Пријаве се предају у затвореној коверти, лично или поштом на 
горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на оглас за пријем 
медицинске сестре - техничара на Одељењу за васкуларну и 
грудну хирургију“.

ЗУ АПОТЕКА “КОД СУНЧАНОГ САТА”
Панчево, Николе Тесле 3

тел. 069/561-5650
e-mail: bojanacurcin@yahoo.com

Дипломирани фармацеут
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут; послодавац је заинтересован 
и за ангажовање приправника, односно не инсистира на рад-
ном искуству. Рад у сменама, дужина радног времена 7,5 сати. 
Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу своје радне био-
графије да доставе путем поште, на e-mail адресу или да се јаве 
путем телефона. Лице за контакт: Бојана Живковић Ћурчин.

ДОМ ЗДРАВЉА СЕЧАЊ
Сечањ, Партизански пут бб

e-mail: office@domzdravljasecanj.rs

Дипломирани фармацеут
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут; радно искуство није битно; 
лиценца за фармацеуте; основна информатичка обука. Трајање 
конкурса до попуне. Кандидати могу своје радне биографије да 
доставе путем и-мејла.

Ветерина

МИЊА ДАВИДОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА
„MAGIC PET HOUSE“

11000 Београд, Генерала Љубомира Милића 1, локал 2
тел. 065/3602-103

Доктор ветеринарске медицине

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, пожељно знање рада на 
рачунару, поседовање лиценце, знање енглеског језика, без обзи-
ра на радно искуство. Кандидати могу да се јаве на тел. 065/3602-
103 или на e-mail: magicpethouse@gmail.com, у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса.

Mедицина / Ветерина

Национална служба 
за запошљавање
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Индустрија и грађевинарство

„ПОГЛЕД ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ“ ДОО
18000 Ниш, Војводе Мишића 58/2

Руковалац грађевинским машинама
за рад у Нишу и на терену

УСЛОВИ: степен и врста стручне спреме у било ком занимању, 
пробни рад: 1 месец, радно искуство: 6 месеци, возачка дозвола Б 
категорије. Телефон за контакт: 062/258-785.

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
МЕТАНОЛСКО-СИРЋЕТНИ КОМПЛЕКС КИКИНДА

Кикинда, Милошевачки пут бб
тел. 0230/423-732

e-mail адреса: a.galic@msk.co.rs

Интерни ревизор 
на одређено време

УСЛОВИ: дипломирани економиста са лиценцом овлашћеног 
интерног ревизора; 5 година радног искуства у привреди; лицен-
ца овлашћеног интерног ревизора. Трајање конкурса: до попуне. 
Кандидати могу да се јаве путем телефона, лице за контакт Алек-
сандар Галић.

„ORION WORLD“
ДОО КРАГУЈЕВАЦ

Крагујевац, Горњомилановачка 45
стел. 034/335-435

e-mail: orion-kg@orion-kg.com

Програмер на CNC машинама
на одређено време 2 године

2 извршиоца

Опис посла: писање адекватних програма у складу са цртежима 
купца.

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, машинске струке (програ-
мер на CNC машинама); обавезно искуство у траженом занимању 
- минимум 2 године.

Оператер на CNC машинама
на одређено време 2 године

2 извршиоца

Опис посла: израда делова по цртежима.

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, машинске струке (опера-
тер на CNC машинама), обавезно искуство у траженом занимању 
- минимум 2 године.

ОСТАЛО: обезбеђен смештај, пробни рад 3 месеца. Трајање кон-
курса: до попуне радног места. Кандидати могу своје пријаве да 
пошаљу поштом, и-мејлом, или да се јаве на телефон послодавца, 
лице за контакт Марина Костић.

„МЛИНОСТРОЈ“ ДОО НОВИ САД
21000 Нови Сад, Сентандрејски пут 165

e-mail: info@mlinostroj.si

Продајни инжењер
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани машински инжењер - кон-
структор или дипломирани машински инжењер/мастер инжењер 
машинства; пробни рад 6 месеци; одговорни извођач радова 
транспорта средстава, складишта и машинских конструкција - 
лиценца 4; возачка дозвола Б категорије; обука за Autocad (све 
верзије и сви нивои); енглески језик - виши или конверзацијски 
ниво; рад ван просторија послодавца. Јављање кандидата на 
и-мејл. Рок за пријаву до 26.05.2017.

„STEEL WELD“
ДОО СУБОТИЦА

Суботица, Душана Петровића 2/19
тел. 062/85-80-818, 064/04-38-488

069/56-000-77
e-mail: gusa.miroslav@gmail.com 

d.barbulovic@gmail.com

Бродомонтер
привремени и повремени послови

4 извршиоца

Опис посла: монтажа и склапање секција брода, читање цртежа.

УСЛОВИ: машинска струка (без обзира на степен стручне спреме); 
обавезно радно искуство у траженом занимању минимум 6 месе-
ци. Обезбеђен превоз, обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана - 2 
оброка, дужина радног времена 9 сати дневно, теренски рад, рад 
у сменама, радно место са повећаним ризиком, рад ван просторија 
послодавца, пробни рад 3 месеца. Трајање конкурса до попуне. 
Кандидати могу своје пријаве да пошаљу поштом, и-мејлом или да 
се јаве на телефон послодавца, лица за контакт: Мирослав Гуша, 
Драгослав Барбуловић.

„SIROGOJNO COMPANY“ DOO
Сирогојно

тел. 031/825-015

Радник на преради воћа
на одређено време од 6 месеци, са местом рада у 

Рупељеву
20 извршилаца

УСЛОВИ: завршена основна школа, I степен стручне спреме.

Оператер на пакерици
на одређено време од 6 месеци, са местом рада у 

Рупељеву
3 извршиоца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, машинске или електро 
струке.

Радник на одржавању процесне опреме
на одређено време од 6 месеци, са местом рада у 

Рупељеву

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, машинске или електро 
струке.

ОСТАЛО: Ближе информације могу се добити на телефон: 031/825-
015. Кандидати могу слати пријаве на следећу e-mail адресу: 
v.filipovic@sirogojno-company.com. Оглас је отворен до 31.05.2017. 
године.

Национална служба 
за запошљавање

Индустрија и грађевинарство
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      Саобраћај и везе

БАЛКАН - АДРИА
LOGISTICS DOO

11000 Београд, Хаџи Николе Живковића 2
тел. 069/37-12-711

e-mail: m.aleksic@bal-gmbh.de

Возач теретног возила
у међународном саобраћају

2 извршиоца

УСЛОВИ: возачка дозвола Ц категорије, без обзира на степен стру-
чне спреме; теренски рад; рад ван просторија послодавца; радно 
искуство је небитно. Јављање кандидата на телефон и на и-мејл. 
Рок за реализацију пријаве је до попуне.

„MASS TRANS“ DOO
24000 Суботица, Блашка Рајића 29/27

e-mail: snezana.covic@masstrans.rs
тел. 069/107-65-70

Возач
на одређено време 6 месеци

УСЛОВИ: било који степен стручне спреме, без обзира на зани-
мање; пожељно радно искуство од 6 месеци на сличним послови-
ма, али није услов; возачка дозвола Ц категорије. Слање биогра-
фија на горенаведену и-мејл адресу. Ближе информације на број 
телефона: 069/1076-570. Оглас је отворен до 16.06.2017. године.

„РЕБУС ПЛУС“ ДОО БЕОГРАД - ВОЖДОВАЦ
Београд, Друге српске армије 3

тел. 060/7679-022
e-mail: boban.saponjic@rebusplus.co.rs

Возач теретног возила са приколицом
на одређено време, место рада: Београд, Ваљево, 
Сремска Митровица, Рума, Инђија, Стара Пазова

30 извршилаца

УСЛОВИ: возач, III степен стручне спреме; возачка дозвола Е кате-
горије; радно искуство 12 месеци. Теренски рад, рад у сменама, 
ноћни рад, рад ван просторија послодавца. Обезбеђен превоз, 
обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, дужина радног времена 
45 сати недељно. Трајање конкурса: до попуне. Разговор са посло-
давцем организује се сваког радног дана, од 8.00 до 15.00 часова, 
на адреси: 29. новембар 1, Београд - Звездара. Кандидати могу 
своје радне биографије да доставе и путем поште, на и-мејл или 
да се јаве на горенаведени број телефона. Лице за контакт Бобан 
Шапоњић.

           Наука и образовање

БЕОГРА Д
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„ЧАРОБНО ЦАРСТВО“
11070 Нови Београд, Стојана Аралице 49

тел. 065/663-36-33

Васпитач
у мешовитој вртићкој групи

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме у наведеном занимању.

Медицинска сестра - васпитач

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном занимању, радно 
искуство 6 месеци.

ОСТАЛО: Пријаве слати поштом или на e-mail: carobnocarstvo@
yahoo.com.

Саобраћај и везе / Наука и образовање 

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом

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 кри-

вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање 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 међу-
народним 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.

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ВИСОКА БРОДАРСКА ШКОЛА
Београд, Булевар војводе Мишића 37

www.vbs.edu.rs

Секретар

УСЛОВИ: завршен правни факултет и искуство у раду на послови-
ма државне или школске управе.

Референт информатичке подршке

УСЛОВИ: завршен факултет из области информатичке струке и 
радно искуство на одржавању рачунарских мрежа.

Библиотекар
УСЛОВИ: признат или положен испит за библиотекара код 
Народне библиотеке Србије.

Референт студенске службе
УСЛОВИ: завршена виша школа пословног усмерења.

ОСТАЛО: Предност имају кандидати који су својим референцама 
допринели добијању почетне акредитације Високе бродарске шко-
ле Београд.
Пријаве на конкурс са потребним доказима (радна биографија, 
фотокопија личне карте, оверене фотокопије диплома и уверења 
- сертификата) о испуњености услова конкурса достављају се 
поштом или лично, најкасније 15 дана од дана објављивања кон-
курса, на горенаведену адресу. Контакт за додатне информације: 
проф. др Мирослав Павловић, 063/898-0016 или проф. др Вукашин 
Лале, 064/956-7129.

ВИСОКА БРОДАРСКА ШКОЛА
Београд, Булевар војводе Мишића 37

www.vbs.edu.rs

Објављује конкурс за избор наставног особља

1. Са пуним радним временом и изборним 
звањем или да испуњавају услове за избор у 

звања: доцент, ванредни професор и редовни 
професор, за следеће уже научне области:

1.1. Машинско инжењерство (4)
1.2. Саобраћајно инжењерство (3)

1.3. Електротехничке науке и рачунарско 
инжењерство (3)

1.4. Инжењерство заштите животне средине (1)
1.5. Правне науке (1)

1.6. Менаџмент и бизнис (3)
1.7. Математичке науке (1) и

1.8. Гео науке (1)

2. Са пуним радним временом са изборним 
звањем или да испуњавају услове за избор у 
звања наставника страног језика и вештина - 

предавач, за следеће уже научне области:

2.1. Филолошке науке - енглески језик (2)
2.2. Филолошке науке - руски језик (1)

2.3. Филолошке науке - немачки језик (1) и
2.4. Саобраћајно инжењерство (1)

3. У допунски рад до трећине радног времена 
(допунско радно време) са изборним звањем 
или да испуњавају услове за избор у звања: 

доцент, ванредни професор и редовни 
професор, за следеће уже научне области:

3.1. Машинско инжењерство (4),
3.2. Електротехничке науке и рачунарско 

инжењерство (1),
3.3. Саобраћајно инжењерство (2),

3.4. Гео науке (1),
3.5. Математичке науке (1) и

3.6. Медицинске науке (1)

4. У допунски рад до трећине радног времена 
(допунско радно време) са изборним звањем 
или да испуњавају услове за избор у звања: 

сарадник у настави, асистент, за следеће уже 
научне области:

4.1. Електротехничке науке и рачунарско 
инжењерство (1)

4.2. Саобраћајно инжењерство (2) и
4.3. Математичке науке (1)

Број извршилаца по ужим научним областима је дат у загради.

Услови за тачке 1 и 3: завршен факултет и VIII степен струч-
не спреме - доктор наука, из научне области која покрива напред 
наведену научну област, склоност педагошком раду, важеће 
изборно звање стечено на акредитованом универзитету према 
условима утврђеним члановима 64 и 65 Закона о високом обра-
зовању и условима прописаним од стране Националног савета за 
високо образовање или да испуњавају услове за избор у звање по 
наведеним критеријумима. Избор наставника на 3.5. је могућ само 
ако не буде кандидата за 1.7.
Услови за тачку 2: завршен факултет из научне области која 
покрива напред наведену научну област, склоност педагошком 
раду, важеће изборно звање стечено на акредитованом универзи-
тету према условима утврђеним чланом 68 Закона о високом обра-
зовању и условима прописаним од стране Националног савета за 
високо образовање или да испуњавају услове за избор у звање по 
наведеним критеријумима.

Услови за тачку 4: завршен факултет из научне области која 
покрива напред наведену научну област, склоност педагошком 
раду, важеће изборно звање стечено на акредитованом универзи-
тету према условима утврђеним члановима 71 и 72 Закона о висо-
ком образовању и условима прописаним од стране Националног 
савета за високо образовање или да испуњавају услове за избор у 
звање по наведеним критеријумима. Избор сарадника у настави на 
4.3. је могућ ако не буде извршен избор под тачком 1.7.

ОСТАЛО: Предност имају кандидати који су својим референцама 
допринели добијању почетне акредитације Високе бродарске шко-
ле Београд.

За радни однос са пуним радним временом достављају се пријаве 
на конкурс са потребним доказима о испуњености услова конкур-
са: радна биографија, списак стручних и научних радова, оверене 
фотокопије диплома (основних, магистарских-мастер и докторских 
студија), уверење о важећем избору у наставничко звање, фотоко-
пија личне карте и потврде суда да нису кривично осуђивани и да 
се против њих не води кривични поступак.

Све пријаве са пратећом документацијом достављају се најкасније 
15 дана од дана обављивања конкурса, на горенаведену адресу.

За радни однос до трећине радног времена, уместо наведених 
потврда суда доставља се сагласност матичне установе у којој кан-
дидат има стални радни однос. Висока бродарска школа ће након 
извршеног избора за све одабране кандидате послати замолницу 
матичним установама кандидата, ради добијања сагласности о 
ангажовању до трећине радног времена.

Контакт за додатне информације: проф. др Мирослав Павловић, 
063/898-0016. или проф. др Вукашин Лале, 064/956-7129.

Наука и образовање



Бесплатна публикација о запошљавању 47 24.05.2017. | Број 727 |   

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Ванредни професор за ужу научну област 
Аналитичка хемија

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне области 
за коју се бира и други услови утврђени чл. 64 и 65 Закона о висо-
ком образовању и Статута Хемијског факултета. Пријаве на кон-
курс са доказима о испуњености услова (биографија, списак радо-
ва, диплома о одговарајућој школској спреми, потврда надлежног 
органа да кандидат није осуђиван са правним последицама за 
кривична дела у смислу Закона о високом образовању и остало), 
достављају се на наведену адресу факултета, у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 16
тел. 011/2186-635

e-mail: dekanat@bio.bg.ac.rs

Редовни професор за ужу научну област 
Морфологија, систематика и филогенија 

животиња
на Катедри за зоологију бескичмењака и 

ентомологију у Институту за зоологију

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 дипло-
ме и списком и сепаратима научних и стручних радова доставити 
Архиви факултета, на наведену адресу, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКА АКАДЕМИЈА
11080 Земун, Цара Душана 196

Наставник у звању ванредног професора или 
доцента за ужу научну област Полицијско-

безбедносна монографија, за наставни предмет 
Мапирање криминала
на период од 5 година

УСЛОВИ: завршене основне студије - Криминалистичко-поли-
цијска академија, Полицијска академија или правни факултет, сте-
чен научни назив доктора наука из одговарајуће научне области и 
способност за наставни рад.

Наставник у звању ванредног професора или 
доцента за ужу научну област Правна историја, 

за наставни предмет Национална историја 
државе и права

на период од 5 година

УСЛОВИ: завршене основне студије - правни факултет, стечен 
научни назив доктора наука из одговарајуће научне области и спо-
собност за наставни рад.

ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова треба да испуњавају 
и услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС”, број 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 
99/14, 45/15, 68/15, 87/16) Статута и Правилника о поступку и 
условима за избор у звања наставника и сарадника. Кандидат уз 
пријаву прилаже: биографију, уверење о држављанству Републи-

ке Србије; извод из матичне књиге рођених; уверење да против 
њега није покренут кривични поступак, нити истрага (не старије 
од 6 месеци); диплому, односно уверење о високој стручној спре-
ми; диплому или уверење о стеченом одговарајућем стручном, 
академском односно научном називу; списак научних и стручних 
радова, као и по један примерак тих радова. Пријаве са биогра-
фијом и траженим доказима о стеченом образовању достављају 
се на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Пријаве поднете по истеку рока и пријаве без потребних 
доказа неће се разматрати.

ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У БЕОГРАДУ

11080 Земун, Цара Душана 254

Техничар - референт за заштиту на раду
на одређено време до повратка одсутног радника

УСЛОВИ: правно-биротехничка школа, усмерење техничар зашти-
те од пожара или средња економска школа. Општи и посебни 
услови предвиђени су Законом о високом образовању, Статутом 
школе и Правилником о систематизацији радних места. Пријаве 
на конкурс са биографијом, изводом из матичне књиге рођених, 
овереним дипломама, уверењем о држављанству и другим при-
лозима којима кандидат доказује да испуњава услове конкурса, 
подносе се у року од 8 дана од дана објављивања на горенаведену 
адресу. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се 
разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПАВЛЕ САВИЋ“

11000 Београд, Косте Нађа 25
тел. 011/3045-311, 3430-358

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

најдуже до 02.06.2017.

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају све законом утврђене 
услове за заснивање радног односа, сагласно члану 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања, сходно Правилнику 
о врсти образовања наставика 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 здравствена 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 (овај 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 
упућује се на проверу психофизичких способности за рад са децом 
и ученицима, коју врши надлежна служба запошљавања. Пријаве 
достављати поштом или лично, у затвореним ковертама, у року 
од 8 дана од дана објављивања огласа. Уз пријаву доставити: био-
графију, диплому као доказ о стручној спреми, лекарско уверење 
(доставља се при закључивању уговора а 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 достављена и у неовереним 
копијама, али не смеју бити старија од 6 месеци. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
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ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

„МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ“
11040 Београд, Црнотравска 27

Асистент за ужу научну област Интерна 
медицина

2 извршиоца

Услови за радно место асистента: студент одговарајућих док-
торских студија који је претходне нивое одговарајућих студија 
завршио са укупном просечном оценом најмање осам. Документа 
која је потребно доставити: пријава на конкурс са биографијом, 
оверена фотокопија дипломе одговарајућег факултета, потврда 
о упису одговарајућих докторских студија. Напомена: услови за 
избор у звање асистента предвиђени су Законом о високом обра-
зовању и општим актима Високе медицинске школе струковних 
студија „Милутин Миланковић“, Београд.

Професор струковних студија или предавач за 
ужу научну област Психијатрија

Услови за радно место професора струковних студија: 
VIII степен стручне спреме, докторат наука, радно искуство. Доку-
мента која је потребно доставити: пријава на конкурс са биогра-
фијом, оверена фотокопија дипломе факултета и оверена фото-
копија дипломе одговарајућих докторских студија, доказ о радном 
искуству. Услови за радно место предавача су: aкaдeмски 
нaзив мaгистрa или стручни нaзив спeциjaлистe из наведене уже 
научне области; радно искуство. Документа која је потребно доста-
вити: пријава на конкурс са биографијом, оверена фотокопија 
дипломе факултета и оверена фотокопија дипломе одговарајућих 
магистарских студија или оверена фотокопија дипломе одгова-
рајуће специјализације, доказ о радном искуству. Напомена: Усло-
ви за избор у звање професора струковних студија, односно пре-
давача предвиђени су Законом о високом образовању и општим 
актима Високе медицинске школе струковних студија „Милутин 
Миланковић“, Београд.

ОСТАЛО: Наведена документа доставити путем поште, на адресу: 
Правна служба - за конкурс, Висока медицинска школа струковних 
студија „Милутин Миланковић“, 11040 Београд, Црнотравска 27. 
Пријаве на оглас достављају се у року од 30 дана од дана објављи-
вања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Кнеза Вишеслава 1

Наставник - доцент за ужу научну област 
Машине и уређаји у преради дрвета

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: без обзира на радно искуство; научни назив доктора био-
техничких наука из области прераде дрвета, способност за настав-
ни рад, научни односно стручни радови, Шумарски факултет, 
Одсек Технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и про-
извода од дрвета. Остали услови за избор наставника утврђени су 
Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Београду 
и Статутом и Правилником о систематизацији послова и радних 
задатака радника Шумарског факултета и Правилником о мини-
малним условима за стицање звања наставника на Универзитету 
у Београду. Пријаве са биографијом и доказима о испуњености 
услова конкурса (оверене фотокопије диплома, извод из матичне 
књиге рођених, држављанство, списак научних и стручних радова, 
сепарате радова,...), достављају се надлежној служби Шумарског 
факултета у Београду, Кнеза Вишеслава 1, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса.

МШ „СТАНИСЛАВ БИНИЧКИ“
11000 Београд, Сењачка 31

тел. 011/3692-733

Наставник хармонике
на одређено време до повратка запослене с 

породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета

Наставник соло певања
на одређено време до повратка на рад запослене с 
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге 

детета

УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе: 
доказ о одговарајућој стручној спреми, доказ о положеним испи-
тима из психолошких, педагошких и методичких наука, извод из 
матичне књиге рођених и уверење о држављанству (не старије од 
6 месеци). Сва документа достављају се у оригиналу или овереној 
копији. За кандидате који уђу у ужи избор обавезна је претход-
на провера психофизичких способности, коју врши Национална 
служба за запошљавање. Изабрани кандидат је дужан да до дана 
заснивања радног односа достави уверење о здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ“

11000 Београд, Милана Ракића 41
тел. 011/3086-971

Учитељ
на одређено време до повратка стално запослене са 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: Уз пријаву доставити диплому (мастер учитељ) и уве-
рење о држављанству. Конкурс је отворен 15 дана од дана 
објављивања. Пријаве слати на горенаведену адресу. 

ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР
„ИЗВРНУТА ТОРТА“

11070 Нови Београд, Милутина Миланковића 108
тел. 065/311-09-03, 064/129-83-75

Васпитач у предшколској установи
пробни рад 1 месец

2 извршиоца

УСЛОВИ: VII или VI/2 степен стручне спреме, васпитач у предш-
колској установи, радно искуство 6 месеци, основно знање MS 
Office, пожељно: положен стручни испит или лиценца. Пријаве 
слати на e-mail: andjelka.gojkovic@izvrnutatorta.rs, у року од 15 дана 
од дана објављивања огласа.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ

ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
11000 Београд, Високог Стевана 2

тел. 011/2183-036

Наставник у звање доцента за ужу научну 
област Олигофренологија

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат наука из специјалне 
едукације и рехабилитације; да кандидат испуњава услове пред-
виђене чл. 64 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, 
бр. 76/2005, 44/2010, 99/14), као и Статутом Факултета за избор 
у звање доцента. Документа која је потребно доставити: пријава 
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на конкурс, биографија, библиографија, оверене копије диплома, 
извод из матичне књиге рођених, држављанство и потврду надле-
женог органа да кандидат није под истрагом. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве на кон-
курс са свим прилозима подносе се факултету, на наведену адресу.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

11080 Земун, Немањина 6

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

Менаџмент, организација и економика 
производње пословних система пољопривреде 

и прехрамбене индустрије
на одређено време од 5 година

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

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

Мелиорације земљишта
на одређено време од 5 година

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

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

Повртарство
на одређено време од 5 година

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

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

Наука о преради ратарских сировина
на одређено време од 5 година

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

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

Управљање безбедношћу и квалитетом хране
на одређено време од 5 година

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

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

Зоохигијена и здравствена заштита домаћих и 
гајених животиња

на одређено време од 5 година
2 извршиоца

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

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

микробиологија
на одређено време од 5 година

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

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

земљишта
на одређено време од 5 година

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

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

пољопривреди
на одређено време од 5 година

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

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

Стручни језик (предмет: Немачки језик)
на одређено време од 4 године

УСЛОВИ: завршен филолошки факултет - група за немачки језик 
и књижевност, објављени стручни радови у одговарајућој научној 
области, способност за наставни рад.

ОСТАЛО: Остали услови утврђени су Законом о високом образо-
вању, Правилником о начину и поступку стицања звања и засни-
вања радног односа наставника Универзитета у Београду, Правил-
ником о минималним условима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду и Статутом Факултета, у складу са који-
ма ће бити извршен избор пријављаних кандидата. Пријаве на 
конкурс са доказима о испуњености услова: биографија, списак 
радова, диплома о одговарајућој стручној спреми, извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о држављанству, потврда надлеж-
ног органа да кандидат није под истрагом (документа у оригиналу 
или овереном препису и не старија од 6 месеци), достављају се на 
горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране. Конкурс је отворен 15 дана.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
Београд, Земун - Батајница
Браће Михајловић Трипић 2

Наставник техничког и информатичког 
образовања

УСЛОВИ: Кандидат мора да поседује: одговарајуће образовање у 
складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Просветни гласник“, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016 и 2/2017); образовање 
из чл. 8 ст. 4 Закона о основама система образовања и васпитања: 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом преноса бодова; кандидат 
који је у току студија положио испите из педагогије и психологије 
или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра 
се да има образовање из чл. 8 ст. 4 Закона о основама система 
образовања и васпитања; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са ученицима; да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120. став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има 
држављанство РС; знање језика на коме се изводи васпитно-об-
разовни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: 1. оверену фотокопију 
дипломе о завршеном факултету; 2. оверену фотокопију доказа да 
кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова 
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праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова 
(уверење одговарајуће високошколске установе или доказ о поло-
женим испитима из педагогије и психологије у току студија или 
доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу); 
3. оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту 
или испиту за лиценцу (важи за кандидате који нису приправни-
ци); 4. уверење о држављанству - оверена фотокопија; 5. извод 
из матичне књиге рођених - оверена фотокопија; 6. CV. Доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење) подноси само изабрани кандидат, 
пре закључивања уговора о раду. Доказ да кандидат није осуђиван 
прибавља школа. С обзиром да доказ о неосуђиваности прибавља 
школа потребно је да кандидати у пријаву наведу следеће подат-
ке: ЈМБГ, име оца, девојачко презиме и пребивалиште (из личне 
карте). Знање језика на коме се изводи васпитно-образовни рад 
доказује се положеним испитом из тог језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе, осим за кандидате који су стекли 
образовање на језику на коме се остварује васпитно-образовни 
рад (српски језик). Пријава на конкурс мора садржати актуелни 
број фиксног и мобилног телефона и тачну адресу пребивалишта. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Пријаве са документима слати на горенаведену адресу. Одлуку о 
избору кандидата директор ће донети у року од 8 дана од дана 
добијања резултата психолошке процене способости за рад са 
децом и ученицима.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
БЕОГРАДСКА ПОЛИТЕХНИКА

Београд, Бранкова 17

Избор професора струковних студија врши се 
на неодређено време. Избор наставника у звање 

предавача и сарадника у звање стручног сарадника 
врши се на одређено време од 5 година

Наставник у звању професора струковних 
студија за ужу стручну област Цртање и 

сликање

Наставник у звање предавача, ужа стручна 
област Примењена хемија

Сарадник у звање стручног сарадника, ужа 
стручна област Примењена хемија

УСЛОВИ: Поред општих услова које предвиђа Закон о раду („Сл. 
гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), кандидати 
треба да имају одговарајући академски назив: у звање професо-
ра струковних студија може бити изабрано лице које има научни 
назив доктора наука, односно доктора уметности из области из 
које се бира, као и лице које има високо образовање првог степена 
и призната уметничка дела; у звање предавача може бити изабра-
но лице које има научни назив магистра или стручни назив спе-
цијалисте академских студија из области за коју се бира; у звање 
стручног сарадника може бити изабрано лице које има завршене 
специјалистичке струковне студије, односно дипломске академ-
ске студије - мастер са просечном оценом најмање 8 и склоност 
ка наставном раду и да испуњавају остале услове прописане чл. 
64 и 65 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 89/13, 99/14, 45/15 - 
аутентично тумачење, 68/15 и 87/16). 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да поднесу: 
биографију са свим битним подацима: лични подаци: име и прези-
ме; подаци о рођењу (дан, месец и година, место рођења, општи-
на); држављанству; о постигнутим степенима образовања (наводе 
се сви завршени нивои образовања): назив установе на којој су 
студије завршене, место и датум завршетка, одсек, смер, студијски 
програм, назив завршног рада, име и презиме ментора, ужа науч-

на, стручна односно уметничка област; податке о датуму и месту 
нострификације дипломе стечене у иностранству (ако је било која 
диплома из става 1 ове тачке стечена у иностранству), називу 
установе која је извршила нострификацију; датуму и месту где је 
нострификована диплома стечена, називу установе у којој је сте-
чена. Податке о научноистраживачком, уметничком, стручном и 
професионалном доприносу за: техничко-технолошке науке: науч-
ни и стручни радови објављени у међународним и домаћим часо-
писима; радови штампаним у зборницима са научних и стручних 
скупова;монографија, уџбеник, прегледни чланак, збирка зада-
така, практикум; патенти, нови производи или битно побољшани 
постојећи производи; нове биљне врсте, нове врсте стоке и нове 
технологије, образовно-уметничку област ликовне и примењене 
уметности и дизајн: јавно излагање уметничког дела на самостал-
ним изложбама; јавно излагање уметничког дела на колективним 
жирираним изложбама и манифестацијама; комерцијална реали-
зација уметничког дела; учествовање или вођење посебних умет-
ничких курсева, семинара или мајсторских радионица у земљи и 
иностранству; учешће на домаћим или међународним конкурси-
ма уметничких дела; учешће у раду жирија на домаћим и страним 
изложбама, конкурсима и манифестацијама; награде и признања 
за уметнички рад у земљи и иностранству; објављена теоријска 
или уџбеничка дела у земљи и иностранству (књиге и стручна 
периодика); професионално (научноистраживачко, уметничко и 
стручно) усавршавање знања и вештина. Напомена: моле се кан-
дидати да биографске податке и податке о научноистраживачком, 
уметничком,стручном и професионалном доприносу, осим у штам-
паној форми доставе и на CD-у. Податке о доприносу у настави: 
о унапређењу образовног процеса: руковођење развојем или 
учествовање у развоју студијског програма, унапређење студијс-
ког програма, рад са наставним подмлатком, развој лабораторија, 
примена система менаџмента квалитетом у образовном процесу, 
унапређењу система менаџмента квалитетом у циљу унапређења 
образовног процеса; о наставној делатности: увођењу нових 
наставних метода; напредовању студената (пролазност, просечна 
оцена); руковођење завршним радовима; обезбеђењу литерату-
ре за учење: основни уџбеник, поглавље у основном уџбенику, 
помоћни уџбеник, ауторизована скрипта, практикум, видео туто-
ријали, рецензија уџбеника и помоћних уџбеника; усавршавању 
педагошких вештина; податке о доприносу стручној, академској и 
широј заједници: уџбеник издат од стране или за потребе других 
високошколских установа; поглавље у уџбенику издатом од стране 
или за потребе других високошколских установа; помоћни уџбеник 
издата од стране или за потребе других високошколских устано-
ва; рецензија уџбеника и помоћних уџбеника, издатих од стране, 
или за потребе високошколских установа; руковођење стручним 
пројектима за потребе привредних субјеката и шире заједнице; 
учешће у стручним пројектима за потребе привредних субјеката 
и шире заједнице; рад објављен у стручном часопису; рад у међу-
народним стручним организацијама; рад у националним стручним 
организацијама; награде и признања за научни, стручни и уметнич-
ки рад у земљи и иностранству; уводна предавања на конферен-
цијама и друга предавања по позиву; чланства у одборима међу-
народних научних конференција и одборима научних друштава; 
чланства у уређивачким одборима часописа, уређивање моногра-
фија, рецензије научних радова и пројеката; организација научних 
скупова; руковођење научним пројектима, потпројектима и зада-
цима; руковођење научним и стручним друштвима; активности 
у комисијама и телима Министарства просвете и телима других 
министарстава везаних за научну и просветну делатност; позитив-
на цитираност кандидатових радова - по цитату (без аутоцитата). 
Друге податке за које кандидат сматра да су битни; библиогра-
фија објављених радова и литературе за учење - припремљена и 
написана по општим библиографским принципима, односно упут-
ствима за цитирање литературе у научном часопису и то по врсти 
радова. Доставити доказе: извод из матичне књиге рођених, извод 
из књиге венчаних (ако је кандидат ступањем у брак променио 
личне податке), уверење о држављанству РС, све у овереној фото-
копији; диплому или решење о нострификацији дипломе стечене 
у иностранству, у овереној фотокопији. Ако кандидату до тренутка 
подношења пријаве није издата диплома, подноси се уверење о 
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завршетку студија у овереној фотокопији, осим за нострификацију 
дипломе; доказе о изборима у наставно и научно звање, ако је 
кандидат био биран у наставно и научно звање; копије импресума, 
односно каталога са изложби о објављеним радовима, сертифика-
те, потврде, уверења и друге исправе издате од научних, стручних 
и других надлежних организација, организатора научних, стручних 
и уметничких скупова, организатора пројеката, научних, стручних 
и уметничких часописа, високошколских установа за сваки податак 
наведен у пријави који се односи на научноистраживачки, умет-
нички, стручни и професионални допринос; допринос у настави; 
допринос стручној, академској и широј заједници, друге доказе 
за које учесник конкурса сматра да су битни. Пријаве се подносе 
у року од 15 дана од дана објављивања, на адресу: Висока шко-
ла струковних студија - Београдска политехника, 11000 Београд, 
Катарине Амброзић 3. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у обзир и разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Краљице Марије 16

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

редовног професора на неодређено време за 
ужу научну област Моторна возила

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

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

редовног професора на неодређено време за 
ужу научну област Термотехника

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

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, оверене 
преписе диплома стечених у земљи или решења о признавању 
страних високошколских исправа о одговарајућој стручној спреми, 
списак радова и сепарате објављених радова и потписану Изјаву 
о изворности (преузети са сајта Машинског факултета, линк: 
http://www.mas.bg.ac.rs/_media/fakultet/izbori-u-zvanja/izbor-zvanje-
izvornost-obrazac5.doc). Пријаве доставити на адресу: Машински 
факултет, Краљице Марије 16, 11120 Београд 35, соба 121, у року 
од 15 дана од дана објављивања конкурсa.

ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И
РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

11000 Београд, Војводе Степе 283
тел. 011/2471-099

Предавач или професор струковних студија за 
образовно-научно поље Природно-математичке 
науке, ужа стручна област Математичке науке 
(алтернативно за једно или друго наставничко 

звање)

УСЛОВИ: Обавезни услови за избор у звање предавача прописа-
ни су чл. 62 став 4 и чл. 64 став 2 Закона, чл. 32 став 3 Статута 
ВИШЕР, чл. 3 став 2 Правилника о избору и ангажовању настав-
ника и сарадника ВИШЕР и чл. 13 став 2 Правилника о система-
тизацији радних места, опису послова и условима за заснивање 
радног односа у ВИШЕР. Обавезни услови за избор у звање про-
фесора струковних студија прописани су чл. 62 став 4 и чл. 64 став 
3 Закона, чл. 32 став 2 Статута ВИШЕР, чл. 3 став 1 Правилника 
о избору и ангажовању наставника и сарадника ВИШЕР и чл. 12 

став 2 Правилника о систематизацији радних места, опису послова 
и условима за заснивање радног односа у ВИШЕР. Додатно, оба-
везан услов за избор у звање предавача, односно у звање профе-
сора струковних студија, јесте да је кандидат све нивое високог 
образовања стекао у научном пољу Природно-математичке нау-
ке и ужој научној, односно стручној области Математичке науке. 
Документа која кандидати приликом пријаве на конкурс обавезно 
треба да доставе су докази да испуњавају услове наведене у овом 
конкурсу за звање за које конкуришу, и то: пријава на конкурс, 
уз обавезно назначавање за које се звање конкурише; биогра-
фија и одговарајући докази који потврђују наводе из биографије; 
оверене фотокопије исправа о свим стеченим степенима високог 
образовања (дипломе или уверења о дипломирању са основних 
и магистарских, а за професора струковних студија и докторских 
студија); извод из матичне књиге рођених (или оверена фото-
копија); уверење о држављанству РС (или оверена фотокопија); 
уверење надлежног органа (МУП) о неосуђиваности за кривична 
дела из чл. 62 став 4 Закона о високом образовању, не старије од 
месец дана (уколико кандидату уверење о неосуђиваности не буде 
издато до затварања конкурса, кандидати приликом пријаве на 
конкурс достављају потврду да су поднели захтев за издавање тог 
уверења, док уверење о неосуђиваности морају доставити најкас-
није 15 дана од дана затварања овог конкурса). Кандидатима који 
не буду изабрани, документа ће бити враћена на адресу наведе-
ну у пријави, након завршетка процедуре избора у звање. Кон-
курс је отворен до 2. јуна 2017. године, до 16 часова. Пријаве на 
конкурс се могу предати лично, искључиво радним данима (поне-
дељак - петак), од 9.00 до 16.00 часова или послати путем поште, 
на горенаведену адресу. Пријаве послате путем поште морају 
стићи у школу до истека наведеног рока за конкурисање, иначе 
ће се сматрати неблаговременим и неће бити разматране. Оста-
ле напомене: Статут, Правилник о избору и ангажовању настав-
ника и сарадника и Правилник о систематизацији радних места, 
опису послова и условима за заснивање радног односа ВИШЕР, 
могу се погледати на интернет страници школе (“http://www.viser.
edu.rs, putanja: Početna strana> O školi>>Opšta akta škole). Непот-
пуне, неблаговремене пријаве (пријаве које стигну у ВИШЕР након 
истека рока наведеног за конкурисање, без озира на начин дос-
тављања) и неразумљиве пријаве неће бити разматране. Школа 
задржава право да организује интервјуе на које ће позвати само 
кандидате који уђу у ужи избор.

ДОПУНА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

„ЗМАЈ ЈОВА ЈОВАНОВИЋ“
11000 Београд, Мештровићева 19

011/2463-227

Оглас објављен 03.05.2017. године у публикацији „Посло-
ви“ допуњује се тако што се у условима додаје реченица: 
Кандидат уз пријаву треба да достави и оверену фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту (лиценци), не 
старију од 6 месеци. У осталом делу оглас је непромењен. 
Рок за достављање документације је 15 дана од дана 
објављивања допуне огласа.

ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Војводе Степе 450

тел. 011/3974-349

Ванредни професор за ужу научну област 
Органска хемија

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука, 
завршен хемијски или фармацеутски факултет. Поред наведених 
услова, кандидати треба да испуњавају и друге услове предвиђене 
одредбама Закона о високом образовању и Статутом Фармацеут-
ског факултета.

Наука и образовање
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ОСТАЛО: Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса 
(у складу са Правилником о начину и поступку стицања звања и 
заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, 
Правилником о минималним условима за стицање звања настав-
ника Универзитета у Београду, Статутом Фармацеутског факултета 
и Правилником о ближим условима избора у звање наставника на 
Фармацеутском факултету), подносе се Архиви Факултета лично 
или путем поште, Војводе Степе 450, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

ГЊИЛАНЕ
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„ДРАГИ ПОПОВИЋ“
Гњилане - Горње Кусце

Оглас објављен 03.05.2017. године у публикацији „Посло-
ви“ (број 724-725), поништава се у целости.

ЧАЧАК
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ
32000 Чачак, Цара Душана 34

тел. 032/303-404

Наставник у звању ванредног професора за 
ужу научну област Технологија анималних 

сировина
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор ветеринарских нау-
ка, доктор биотехничких наука, доктор пољопривредних наука, 
доктор техничких наука, доктор медицинских наука - ветеринар-
ска медицина, доктор наука - технолошко инжењерство. Остали 
услови за избор у звање наставника утврђени су чланом 64 Закона 
о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутен-
тично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 68/15), Пра-
вилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању 
звања наставника Универзитета у Крагујевцу и Статутом Агроном-
ског факултета у Чачку. Напомена: Кандидат мора да испуњава 
општи предуслов у погледу неосуђиваности утврђен чланом 62 
став 4 Закона о високом образовању и дужан је да уз пријаву на 
конкурс достави и одговарајући доказ надлежног органа. Пријаве 
кандидата који не доставе наведени доказ или не испуњавају овај 
услов, неће се узети у разматрање. Пријава на конкурс садржи: 
име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу стано-
вања и број телефона, податке о образовању, податке о радном 
искуству, доказ надлежног органа о неосуђиваности и друго. Упут-
ством за примену, начин достављања, попуњавања и утврђивање 
релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка 
избора у звање (www.kg.ac.rs - прописи и документи - образовање 
и настава), утврђена је обавеза кандидата, учесника конкурса, да 
релевантна докумената, која прилаже ради оцене испуњености 
општих услова, као и обавезних и изборних елемената прописаних 
чланом 8 Правилника о начину и поступку заснивања радног одно-
са и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу, дос-
тавља у електронском облику, на начин утврђен овим упутством.

Сарадник у звању асистента за ужу научну 
област Технологија биљних сировина

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1, VII/2 степен стручне спреме; дипломирани 
инжењер технологије; магистар техничких наука; магистар биотех-
ничких наука; дипломирани инжењер технологије - мастер. Оста-
ли услови за избор у звање асистента утврђени су чланом 72 Зако-
на о високом образовању („Сл. гласник РС“ бр. 76/2005, 100/2007 
- аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 
99/14), Статутом Агрономског факултета у Чачку и Правилником о 
организацији и систематизацији послова на Агрономском факулте-

ту у Чачку. Напомена: Кандидат мора да испуњава општи предус-
лов у погледу неосуђиваности утврђен чланом 62 став 4 Закона о 
високом образовању и дужан је да уз пријаву на конкурс достави 
и одговарајући доказ надлежног органа. Пријаве кандидата који 
не доставе наведени доказ или не испуњавају овај услов неће се 
узети у разматрање. Пријаве кандидата са прилозима: биографија, 
библиографија (списак научних и стручних радова), радови, ове-
рена фотокопија дипломе о одговарајућој стручној спреми, доказ о 
уписаним докторским студијама, доказ да је прихваћена тема док-
торске дисертације (за магистра наука), доказ надлежног органа 
о неосуђиваности, извод из матичне књиге рођених и уверење о 
држављанству, подносе се на горенаведену адресу. 

Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана објављивања. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ЈАГОДИНА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА ДЕСПОТОВАЦ

35213 Деспотовац, Рудничка 1
тел. 035/611-105

Наставник економске групе предмета
на одређено време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чла-
ном 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење, 
68/15 и 62/16 - УС), Правилником о врсти стручне спреме настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним шко-
лама („Сл. гласник РС”, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 
6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 5/11, 8/11) 
и Правилником о изменама и допунама Правилника о врсти струч-
не спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама („Просветни гласник РС”, бр. 9/13).

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат доставља: доказ да има одгова-
рајуће образовање (оверену фотокопију дипломе), извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије 
(не старије од шест месеци), уверење да није под истрагом (не ста-
рије од шест месеци). Лекарско уверење се доставља пре закљу-
чења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања прибавља установа 
по службеној дужности. Доказ о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима прибавља установа 
по службеној дужности. Уколико кандидат подноси копије наведе-
них докумената, исте морају бити оверене код овлашћеног нотара. 
Након избора конкурсна документација се не враћа кандидатима. 
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Пријаве са оргиналним документима или овереним фото-
копијама доставити на наведену адресу, са назнаком „За конкурс“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 

КОСОВСК А МИТРОВИЦА
ДЕЧИЈИ ВРТИЋ

„ШАРСКО ЛАНЕ“
38236 Штрпце

тел. 0290/71-193

Тријажна сестра
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета

УСЛОВИ: држављанство Републике Србије; одговарајуће обра-
зовање: медицинска сестра - васпитач, педијатријска сестра, IV 
степен стручне спреме медицинског смера; психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и ученицима; неосуђива-
ност правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. 

Наука и образовање
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Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: захтев са 
кратком биографијом, извод из матичне књиге рођених (оверена 
фотокопија), доказ о држављанству Републике Србије (уверење о 
држављанству), оверен препис или оверену фотокопију дипломе о 
стеченој стручној спреми, уверење да нису под истрагом, лекарско 
уверење. Одлуку о избору кандидата директор ће донети у року од 
30 дана од дана истека рока за подношење пријава. Пријаве слати 
на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс“. Ближе 
информације могу се добити путем телефона: 0290/71-193.

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

38220 Косовска Митровица, Анри Динана бб

Наставник у звањe ванредног професора за ужу 
научну област Стоматолошка протетика

УСЛОВИ: за наставника: а) у звање ванредног професора може 
бити бирано лице које испуњава следеће минималне услове: 1) 
испуњени услови за избор у звање доцента; 2) приступно преда-
вање из области за коју се бира, позитивно оцењено од стране 
комисије за писање извештаја пријављених кандидата за избор у 
звање ванредног професора, уколико нема педагошко искуство на 
универзитету; 3) позитивна оцена педагошког рада у студентским 
анкетама током целокупног претходног изборног периода (уколи-
ко га је било); 4) објављена два рада из научне области за коју се 
бира, у периоду од избора у звање доцента, у часописима катего-
рије М21, М22 или М23; 5) најмање један рад објављен у часопи-
су који издаје Медицински факултет Универзитета у Приштини, са 
привременим седиштем у Косовској Митровици, у којем је канди-
дат првопотписани аутор рада; 6) оригинално стручно остварење 
или руковођење или учешће у пројекту; 7) од стране наставно-на-
учног већа факултета одобрен уџбеник, монографија, практикум 
или збирка задатака (све са ИСБН бројем) за ужу научну област за 
коју се бира. Кандидат за избор у звање мора да испуни најмање 
два изборна елемента предвиђена члановима 5, 6 и 7, који морају 
да буду наведени и образложени у реферату комисије за писање 
извештаја о пријављеним кандидатима за избор у звање настав-
ника. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе доказ 
о испуњености услова из става 2 конкурса. Конкурс је отворен 15 
дана од дана објављивања. Пријаве доставити на горенаведену 
адресу или предајом Архиви факултета.

КРАГУЈЕВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА „КАРАЂОРЂЕ“

34210 Рача Крагујевачка, Карађорђева 102
тел. 034/751-468

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање за наставника основне 
школе, за педагога и психолога, 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. септем-
бра 2005. године (доказ о испуњености овог услова подноси се уз 
пријаву на конкурс, у оригиналу или овереној фотокопији.). Кан-
дидат треба да има: дозволу за рад - лиценцу (доказ о испуње-
ности овог услова подноси се уз пријаву на конкурс, у оригиналу 
или овереној фотокопији); обуку и положен испит за директора 
школе (доказ о испуњености овог услова подноси се уз пријаву на 
конкурс, у оригиналу или овереној фотокопији - напомена: пријава 
која не буде садржала навадени доказ неће се сматрати непот-
пуном, а изабрани кандидат биће у обавези да испит положи у 
законском року); најмање пет година рада у установи на послови-

ма образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања (доказ о испуњености овог услова подноси се уз пријаву 
на конкурс, у оригиналу, у виду потврде или уверења издатог од 
стране установе у којој је кандидат радио на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања). 
Поред наведених услова кандидат треба да има: психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (доказ 
о испуњености овог услова подноси се пре закључења уговора 
о раду, а доказује се лекарским уверењем које издаје надлежна 
здравствена установа); да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања (доказ о испуње-
ности овог услова подноси се уз пријаву на конкурс, у оригиналу 
или овереној фотокопији; наведени доказ мора бити издат после 
објављивања конкурса) и да има држављанство Републике Србије 
(доказ - уверење о држављанству подноси се уз пријаву на кон-
курс, у оригиналу или овереној фотокопији и не може бити старији 
од 6 месеци рачунајући од датума објављивања конкурса) и да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад - српски језик 
(доказ - свака исправа издата од стране релевантне институције 
која потврђује знање српског језика). Кандидат уз пријаву треба 
да достави биографију са кратким прегледом кретања у служби 
и предлогом програма рада директора школе и план развоја шко-
ле за мандатни период од четири године, по школским годинама. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве 
са потребном документацијом доставити у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови“, на адресу школе: 
Основна школа „Карађорђе“, 34210 Рача Крагујевачка, Карађорђе-
ва 102, са назнаком „За конкурс за директора школе“. Телефон за 
више информација: 034/751-468. Особа за контакт: Борко Петро-
вић, секретар школе.

Наука и образовање
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ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 034/306-800

Сарадник у настави за ужу научну област 
Превентивна и дечја стоматологија

на одређено време 1 година

УСЛОВИ: завршене интегрисане академске студије стоматологије 
са укупном просечном оценом најмање 8 и уписане докторске 
академске студије. За сараднике: услови утврђени одговарајућим 
одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 
76/2005, 100 - 2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 
93/2012, 89/2013 и 99/2014), Статутом Универзитета у Крагујевцу 
и Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу, у складу са 
којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву 
на конкурс доставити: биографију, потврду о уписаним докторс-
ким студијама у текућој школској години, фотокопију оверених 
диплома, списак стручних и научних публикација и по један при-
мерак тих публикација. Сву конкурсну документацију са доказима 
о испуњености услова кандидати су у обавези да доставе и у елек-
тронској форми (на компакт диску - CD). Рок за пријаву је 8 дана.

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Ђуре Пуцара Старог 3

тел. 034/303-500

Сарадник у звање сарадника у настави за 
ужу научну област Примењено рачунарство, 

наставни предмети Информационе технологије 
и базе података

на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: студент мастер академских студија из одговарајуће нау-
чне области, који је студије првог степена завршио са укупном 
просечном оценом најмање 8 и други услови прописани Зако-
ном, Статутом и другим актима Факултета. Кандидати уз пријаву 
достављају и доказе о испуњавању услова конкурса. Кандидати 
подносе пријаву са биографијом и оверене фотокопије: дипломе и 
извештаја о положеним испитима, извода из матичне књиге рође-
них, уверења о држављанству, уверења полицијске управе о нео-
суђиваности, уверења суда да против кандидата није покренута 
истрага и да није подигнута оптужница, потврде или други докази 
у вези са радним искуством, сертификати или други докази у вези 
са посебним знањима или вештинама. Конкурс је отворен 15 дана. 
Пријаве са документима доставити на горенаведену адресу. 

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Ђуре Пуцара Старог 3

тел. 034/303-500

Наставник у звање ванредног професора за 
ужу научну област Примењено рачунарство - 

наставни предмети Информационе технологије 
и Базе података

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора техничких наука. Кандидати 
морају да испуњавају општи предуслов у погледу неосуђиваности 
утврђен чл. 62 ст. 4 Закона о високом образовању и чл. 125е 
ст. 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, што доказују потврдом 
надлежног органа (полицијске управе) да нису осуђивани за кри-
вична дела прописана наведеним прописима. Услови утврђени 
одговарајућим одредбама Закона о високом образовању („Сл. глас-
ник РС“, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачање, 97/2008, 
44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), Статута Универзитета у Кра-
гујевцу, Правилника о начину и поступку заснивања радног одно-
са и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу, Упут-
ства Универзитета у Крагујевцу за примену, начин достављања, 
попуњавања и утврђивање релевантних докумената које кандидат 

доставља у току поступка избора у звање и Статута Економског 
факултета у Крагујевцу, у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс потребно је доставити и: биогра-
фију, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, 
оверене фотокопије диплома или уверења којима се потврђује 
стручна спрема, уверење полицијске управе органа да кандидат 
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од 
најмање шест месеци, уверење суда да против кандидата није 
покренута истрага и да није подигнута оптужница, списак струч-
них и научних публикација, а за кандидате који су у радном односу 
на Економском факултету у Крагујевцу и резултате усвојене анкете 
студената. Правноваљану конкурсну документацију са доказима о 
испуњености услова конкурса кандидати су обавезни да доставе 
и у електронској форми (на компакт диску - CD). Конкурс је отво-
рен 15 дана. Пријаве са документима, са назнаком „За конкурс“, 
доставити на адресу: Економски Факултет, Крагујевац, Ђуре Пуца-
ра Старог 3.

КРАЉЕВО
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

ФАКУЛТЕТ ЗА ХОТЕЛИЈЕРСТВО И
ТУРИЗАМ У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ
36210 Врњачка Бања, Војвођанска бб

тел. 036/5150024

Наставник у звању ванредног професора или 
редовног професора за ужу научну област 

Пословна економија и управљање
на одређено време од 5 година - за избор у звање 

ванредни професор или неодређено време - за избор 
у звање редовни професор

УСЛОВИ: научни назив доктор економских наука. Кандидат треба да 
испуњава опште и посебне услове предвиђене чланом 64 Закона о 
високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 - аутентич-
но тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - аутентично 
тумачење, 68/15 и 87/16), Статутом Универзитета у Крагујевцу (пре-
чишћен текст, број II-01-360 од 28.04.2017. године), Статутом Факул-
тета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи (пречишћен текст, 
број 630 од 13.04.2017. године), Правилником о начину и поступку 
заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзите-
та у Крагујевцу (бр. II-01-52 од 9.01.2017. године), Упутством за при-
мену, начин достављања, попуњавања и утврђивање релевантних 
докумената које кандидат доставља у току поступка избора у звање, 
Универзитета у Крагујевцу (бр. IV-06-279 од 11.04.2016. године и бр. 
IV-06-62/6 од 17.01.2017. године), у складу са којима ће бити извр-
шен избор пријављеног кандидата, као и опште услове за засни-
вање радног односа утврђене Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству; оверене копије 
диплома, односно уверења о стеченом високом образовању; спи-
сак објављених стручних и научних радова; доказе о испуњавању 
општих предуслова у погледу неосуђиваности, утврђених чланом 
62 став 4 Закона о високом образовању и чланом 124е Статута 
Универзитета у Крагујевцу. Све доказе је потребно доставити у 
оригиналу или овереној копији. Сву документацију са доказима о 
испуњености услова конкурса кандидати за избор наставника су 
дужни да доставе и у електронској форми на компакт диску - CD, 
у складу са Упутством за примену, начин достављања, попуња-
вања и утврђивање релевантних докумената које кандидат дос-
тавља у току поступка избора у звање, Универзитета у Крагујевцу, 
бр. IV-06-279 од 11.04.2016. године и бр. IV-06-62/6 од 17.01.2017. 
године (доступно на: http://www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.php). 
Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на 
горенаведену адресу, са назнаком “Пријава на конкурс”. 

Наука и образовање
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ЧИБУКОВАЧКИ ПАРТИЗАНИ“
36000 Краљево, Карађорђева 178

тел. 036/359-660

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Дужност директора школе 
може да обавља лице које испуњава услове прописане чланом 
59 став 5 и чланом 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15, 
68/15 и 62/16) и Правилником о ближим условима за избор дирек-
тора установа образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
бр. 108/15). За директора може бити изабрано лице које испуња-
ва следеће услове: има одговарајуће високо образовање из чл. 
8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања за 
наставника основне шкле, педагога или психолога, стечено на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије), по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије; да 
зна језик на којем се остварује образовно-васпитни рад; да има 
дозволу за рад (лиценцу); да има најмање пет година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања након стеченог одго-
варајућег образовања; да има обуку и положен испит за директора 
установе (с обзиром да Министарство просвете, науке и технолош-
ког развоја није донело акт који уређује програм обуке у складу са 
стандардима компетенција директора, пријава која не буде садр-
жала овај доказ сматраће се потпуном, а изабрани кандидат ће 
имати обавезу да у законском року по доношењу подзаконског акта 
положи испит за директора). Уз пријаву на конкурс прилаже се: 1) 
оригинал или оверена копија дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; 2) уверење о држављанству Републике Србије - ори-
гинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци; 3) доказ да 
је кандидат стекао образовање на српском језику или је положио 
испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске 
установе (диплома издата на српском језику која се прилаже као 
доказ под тачком 1) сматра се доказом о знању српског језика под 
тачком 3); 4) дозволу за рад (лиценцу) за наставника, педагога 
или психолога, односно уверење о положеном стручном испиту 
(оверена фотокопија); 5) потврду о радном искуству у области 
образовања и васпита након стеченог одговарајућег образовања; 
6) радну биографију са кратким кретањем у служби и предлогом 
програма рада за мандатни период; 7) извод из матичне књиге 
рођених; 8) уверење о неосуђиваности и непостојању дискримина-
торног понашања - прибавља школа, 9) уверење надлежног суда 
да се против кандидата не води истрага, истражне радње или да 
није подигнута оптужница или оптужни предлог за кривична дела 
из чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања, 
члана 7 став 4 Правилника о ближим условима за избор директо-
ра установа образовања и васпитања (не старије од шест месе-
ци, прибавља кандидат из надлежног суда). Лекарско уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима (не старије од 6 месеци) подноси се пре закључења 
уговора о раду. Фотокопије докумената које нису оверене од стра-
не надлежног органа неће бити узете у разматрање. Рок за пријаву 
на конкурс је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријава са тра-
женим доказима подноси се на адресу школе: Карађорђева 178, 
Краљево, са назнаком: „Конкурс за директора“.

КРУШЕВАЦ
ОШ ”БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
Крушевац, Бранка Радичевића 12

тел/факс: 037/438-347

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове прописане чланом 
59, односно чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број 72/09, 52/11, 
55/13, 35/15 - аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 - одлука УС) 
и Правилником о ближим условима за избор директора установе 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број 108/15), и то: да 
има одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања за наставника основне 
школе, за педагога и психолога; да има дозволу за рад, односно 
лиценцу, односно положен стручни испит; да има обуку и положен 
испит за директора; да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да има држављанство Репу-
блике Србије; да познаје језик на коме се изводи образовно-вас-
питни рад; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања или за привредни преступ у вршењу 
раније дужности; да има најмање 5, односно 10 година рада у шко-
ли на пословима образовања и васпитања и након стеченог одго-
варајућег образовања.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да доставе следећу документацију: 
пријаву са прегледом кретања у служби и биографским подаци-
ма; диплому о стеченом одговарајућем образовању, оригинал или 
оверену фотокопију; уверење о држављанству, не старије од 6 
месеци, оригинал или оверена фотокопија; извод из матичне књи-
ге рођених трајног карактера (оригинал или оверена фотокопија); 
уверење о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу 
(оригинал или оверена фотокопија); потврду о радном искуству у 
области образовања и васпитања. С обзиром да обука и полагање 
испита за директора школе из чл. 59 Закона нису организовани, 
документација кандидата сматраће се комплетном уколико су сва 
друга документа уредно достављена, а изабрани кандидат биће у 
обавези да положи испит за директора у законском року. Лекар-
ско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима, не старије од 6 месеци, подноси се 
пре закључења уговора о раду. Доказ да кандидати нису осуђива-
ни правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (доказ о неосуђиваности), прибавља школа. Доказ о знању 
језика представља диплома (оригинал или оверена фотокопија) о 
стеченом образовању на српском језику или потврда о положеном 
испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске 
установе. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. Пријаве са потребном документацијом се 
достављају непосредно или путем поште на горенаведену адресу, 
са назнаком „Пријава на конкурс”.

ОШ „БРАНА ПАВЛОВИЋ”
37254 Коњух

Наставник математике
за рад у матичној школи, са 89% радног времена, на 
одређено време, замена одсутног запосленог преко 

60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање, однос-
но да има завршено високо образовање одговарајућег смера сход-
но чл. 3 Правилника о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи; да је држављанин Републи-
ке Србије; потребно је доставити и извод из матичне књиге рође-
них; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
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са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. Проверу психофизичких 
способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба 
за послове запошљавања. Потврду о неосуђиваности кандидата 
прибавља школа. Уз пријаву доставити оригинале или оверену 
копију докумената издатих од надлежних органа (не старијих од 
6 месеци). Лекарско уверење се доставља по коначности одлуке о 
избору кандидата. Пријаве са потребном документацијом подносе 
се у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, на горенаве-
дену адресу.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
Крушевац, Чеховљева 1

тел. 037/492-658
факс: 037/443-164

Професор историје
на одређено време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана, до повратка са породиљског одсуства

Професор математике
за 22% радног времена, на одређено време ради 

замене одсутне запослене преко 60 дана, до 
повратка са породиљског одсуства

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање: а) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, специјалистичке академ-
ске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године; б) на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Историја: професор историје, дипло-
мирани историчар, професор историје - географије, мастер исто-
ричар. Математика: професор математике, дипломирани мате-
матичар, дипломирани математичар - професор математике, 
дипломирани математичар - теоријска математика, дипломирани 
математичар - примењена математика, дипломирани инжењер 
математике, дипломирани информатичар, дипломирани матема-
тичар - мастер, дипломирани професор математике - мастер, про-
фесор информатике - математике, дипломирани математичар за 
рачунарство и информатику; дипломирани математичар - инфор-
матичар, професор математике и рачунарства, мастер математи-
чар, мастер професор математике. Правилник о врсти стручне 
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у средњим стручним школама („Службени гласник РС - Просвет-
ни 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, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008 
5/2011 и 8/2011), Правилник о изменама и допунама Правил-
ника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у средњим стручним школама („Службени 
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 9/13 од 17.06.2013. године) 
и Правилник о степену и врсти образовања наставника из опште-
образовних предмета, стручних сарадника и васпитача у струч-
ним школама („Просветни гласник“, бр. 8/2015 од 13.08.2015. 
године ). Лице које је стекло одговарајуће високо образовање 
мора да има образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом пре-
носа бодова. Кандидати треба да испуњавају и следеће услове: 
да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; држављанство Републике Србије; 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 знање језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Потребна документација: молба, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, оверена фотокопија одгова-
рајуће дипломе и доказ о образовању из психолошких, педагош-

ких и методичких дисциплина стеченом на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања (члан 8 и члан 120 
Закона о основама система образовања и васпитања). Конкурс је 
отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“

37000 Крушевац - Мудраковац, Блаже Думовића бб 

Наставник музичке културе
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана, за рад у матичној школи

УСЛОВИ: одговарајући степен стручне спреме, одређеног зани-
мања према Правилнику о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник“, број 11/2012, 15/2013, 2/2016 и 10/2016) и члану 8 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, 72/09, 52/11, 55/13, 35/2015 - аут. тум. и 68/2015); академски 
музичар, дипломирани музичар - музички педагог, дипломирани 
музички педагог, дипломирани музичар - композитор, дипломи-
рани композитор, дипломирани музичар - диригент, дипломирани 
музичар - музиколог, дипломирани музиколог, дипломирани дири-
гент, дипломирани музилар - акордеониста, дипломирани музичар 
- гитариста, дипломирани музичар - соло певач, дипломирани про-
фесор солфеђа и музичке културе, дипломирани етномузиколог, 
дипломирани музичар - пијаниста, дипломирани музичар - чем-
балиста, дипломирани музичар - оргуљаш, дипломирани музичар 
- харфиста, дипломирани музичар - перкусиониста, дипломирани 
музичар - виолиниста, дипломирани музичар - виолиста, дипломи-
рани музичар - виолончелиста, дипломирани музичар - контраба-
систа, дипломирани музичар - флаутиста, дипломирани музичар 
- обоиста, дипломирани музичар - кларинеста, дипломирани музи-
чар - фаготиста, дипломирани музичар - хорниста, дипломирани 
музичар - трубач, дипломирани музичар - тромбониста, дипло-
мирани музичар - тубиста, професор црквене музике и појања, 
дипломирани музичар - саксофониста, професор солфеђа и музич-
ке културе, дипломирани музичар - педагог, дипломирани музичар 
- бајаниста, дипломирани музичар за медијску област, професор 
музичког васпитања, дипломирани музичар - педагог, дипломи-
рани флаутиста, дипломирани црквени музичар (педагог појац 
и диригент хора), професор музичке културе, мастер теоретичар 
уметности (професионални статус: музички педагог етномузико-
лог, музиколог или музички теоретичар), мастер музички уметник 
(сви професионални статуси), мастер композитор; да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; да је држављанин Републике 
Србије; да има образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодо-
ва, у складу са чланом 8 став 4 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; кандидат који је у току студија положио испите 
из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу сматра се да има образовање из члана 8 став 4 
Закона о основама система образовања и васпитања, а у складу са 
чланом 121 став 10 Закона о основама система образовања и вас-
питања; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад 
- српски језик (доказ су у обавези да доставе само кандидати који 
образовање нису стекли на српском језику) - доказује се потвр-
дом одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио 
испит из српског језика.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да приложи: уверење о 
држављанству, не старије од 6 месеци, оригинал или оверену 
фотокопију; извод из матичне књиге рођених, оригинал или фото-
копију; оригинал или оверену фотокопију дипломе или уверења 
о стеченој стручној спреми; кандидат који је студије завршио по 
прописима који уређују високо образовање од 10. септембра 2005. 
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године доставља оригинал или оверену фотокопију потврде висо-
кошколске установе којом се потврђује да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова; кандидат који је студије 
завршио по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године и који је у току студија положио испите 
из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу, као доказ да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања доставља оверену 
фотокопију индекса (страна са сликом, страна са бројем индекса и 
стране на којима су уписани положени испити), односно потврде 
о положеном стручном испиту, тј. о положеном испиту за лицен-
цу, а у складу са чланом 121 став 10 Закона о основама система 
образовања и васпитања; потврда одговарајуће високошколске 
установе да је кандидат положио испит из српског језика (само 
кандидати који образовање нису стекли на српском језику). Доказ 
о испуњености услова у погледу психичке, физичке и здравствене 
способности (лекарско уверење) кандидат који буде изабран дос-
тавља пре закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности 
прибавља школа. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узе-
ти у разматрање. Пријаве достављати на горенаведену адресу, 
лично или поштом. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
на број телефона: 037/3421-521.

ЛЕСКОВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА

“БОРА СТАНКОВИЋ”
16254 Богојевце, Владе Ђокића бб

тел. 016/732-300

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у селу Дрћевац, на 
одређено време ради замене одсутне запослене 

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

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да имају 
одговарајуће образовање из члана 8 Закона о основама система 
образовања и васпитања, Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи.

Наставник енглеског језика
за рад у издвојеном одељењу у селу Jашуња, са 20% 

радног времена, на одређено време ради замене 
одсутне запослене преко 60 дана (породиљско 
одсуство и одсуство са рада ради неге детета)

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да имају 
одговарајуће образовање из члана 8 Закона о основама система 
образовања и васпитања, Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних 
предмета у основној школи.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају и следеће услове: да 
имају псхичку, 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 
система образовања и васпитања; да имају држављанство Репу-
блике Србије; да знају језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: 
уверење о држављанству - не старије од 6 месеци; извод из мати-
чне књиге рођених (нови са холограмом); оверен препис/фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми; потврду/уверење да 
имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у 
установи у складу са Европским системом преноса бодова. Уколико 

кандидат није стекао образовање на српском језику, у обавези је 
да достави доказ да је положио испит из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе. Лекарско уверење 
о психофизичкој способности за рад са децом кандидат прилаже 
пре закључења уговора о раду, док уверење из казнене евиден-
ције за горенаведена дела прибавља школа по службеној дужнос-
ти. У поступку одлучивања о избору наставника директор школе 
вршиће ужи избор кандидата које упућује на проверу психофи-
зичких способности за рад са децом и ученицима пре доношења 
коначне одлуке о избору. Проверу психофизичких способности 
за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих поступака. О месту и 
датуму провере биће обавештени кандидати који уђу у ужи избор 
по истеку рока за подношења пријава. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве на конкурс могу се 
доставити лично или на адресу школе. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити на телефон: 016/732-300. Школа нема оба-
везу враћања конкурсне документације кандидатима.

Наука и образовање
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ПУ “МЛАДОСТ“
16215 Црна Трава
тел. 016/811-277

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: за директора може бити изабрано лице које испуњава 
следеће услове: поседовање одговарајућег високог образовања из 
чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања 
(високо образовање стечено на студијама другог степена - мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије - по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године), 
за васпитача или стручног сарадника; поседовање дозволе за рад 
(лиценце); поседовање психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства 
Републике Србије; знање језика на којем се изводи образовно-вас-
питни рад; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; најмање пет година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања. За директора може да буде изабран и васпитач који 
уз испуњеност осталих услова има одговарајуће образовање из 
члана 8 став 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (високо образовање на студијама првог степена, студијама 
у трајању од три године или више образовање) и најмање десет 
година рада у предшколској установи на пословима васпитања и 
образовања, након стеченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: 
доказ о држављанству (извод из матичне књиге рођених или уве-
рење о држављанству); лекарско уверење о психичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом, пре закључења уговора о 
раду (не старије од 6 месеци); оверен препис/фотокопију дипломе 
о стеченом образовању; оверен препис/фотокопију документа о 
положеном испиту за лиценцу, односно струном испиту; уверење 
да кандидат није осуђиван за кривична дела из члана 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
потврду о радном стажу у области васпитања и образовања; 
биографију са кратким прегледом кретања у служби. Пријаве са 
потребном документацијом подносе се на горенаведену адресу, са 
назнаком “Пријава за конкурс за избор директора”. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити на број: 016/811-277.

ОШ „СИНИША ЈАНИЋ“
16210 Власотинце, Михајла Михајловића 1

тел. 016/875-147

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у Ладовици, на 

одређено време ради замене одсутне запослене 
преко 60 дана (породиљско боловање)

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о основама 
система образовања и васпитања, кандидат треба да има и одго-
варајуће високо образовање, према Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гл. РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012 и 15/2013). Канди-
дат треба да испуњава услове прописане чл. 8 став 2 и чланом 
120 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања, 
као и услове предвиђене систематизацијом радних места. Лице 
мора да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање 3 месеца, из чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања - прибавља школа. 

Лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о раду са 
изабраним кандидатом, а проверу психофизичких способности за 
рад са ученицима обавља надлежна служба за запошљавање при-
меном стандардизованих поступака. Уз пријаву приложити: ориги-
нал или оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, 
уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеци, оригинал 
или оверена фотокопија), извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверена фотокопија), потврду високошколске установе 
о остварености најмање 30 бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи у складу са 
ЕСПБ. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаву 
на конкурс доставити на горенаведену адресу или лично, сваког 
радног дана од 7 до 12 сати. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

НИШ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„ПОЛЕТАРАЦ“
18360 Сврљиг, Гордане Тодоровић бб

тел. 018/823-430

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке академ-
ске студије или специјалистичке струковне студије), у складу 
са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 
76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 
99/14, 45/15 - аутентично тумачење, 68/15 и 87/16), почев од 
10. септембра 2005. године или на студијама у трајању од нај-
мање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, за васпитача и стручног сарад-
ника и најмање 5 година радног искуства у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; одговарајуће високо образовање на студијама 
првог степена (основне академске, односно основне струковне 
студије), студијама у трајању од 3 године или више образовање 
- за васпитача и најмање 10 година рада у предшколској уста-
нови на пословима васпитања и образовања, након стеченог 
одговарајућег образовања; дозвола за рад - лиценца за настав-
ника, васпитача или стручног сарадника, односно положен 
стручни испит; завршена обука и положен испит за директора 
(програм обуке за директора и правилник о полагању испита за 
директора нису донети, због чега ће изабрани кандидат има-
ти обавезу да у законском року положи испит за директора); 
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 (доказ прибавља установа по службеној дужности); 
знање језика на ком се остварује образовно-васпитни рад (срп-
ски језик). Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе 
о одговарајућем образовању; оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту - лиценци; потврду послодавца о 
траженом радном искуству са подацима о пословима које је кан-
дидат обављао у области образовања и васпитања; уверење 
основног суда да против кандидата није покренут кривични 
поступак (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 30 
дана); уверење о држављанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија); радну биографију са кратким описом кре-
тања у служби; доказ о знању српског језика (уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на српском језику). Доказ о 
неосуђиваности и непостојању дискриминаторног понашања 
прибавља установа пре доношења одлуке о избору. Како би 
установа могла да прибави доказ о неосуђиваности кандидата, 
кандидат је дужан да достави следеће податке: име и прези-
ме, име оца, ЈМБГ, адресу становања, место и општину рођења, 
девојачко презиме. Лекарско уверење као доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и уче-
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ницима доставља изабрани кандидат, пре закључења угово-
ра о раду. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана. Пријаве слати 
на горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс за директора“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разма-
трање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЛАНЕ“
18220 Алексинац, Мишићева 1

тел. 018/4804-827

Васпитач за рад у групи целодневног боравка
на одређено време ради замене запослене одсутне 
преко 60 дана, односно до повратка запослене са 

функције
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, специјалистичке струковне 
студије (240 ЕСПБ), занимање специјалиста струковни васпитач 
или мастер васпитач (300 ЕСПБ); психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом; прописани услови из члана 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење, 68/15 и 
62/16 - одлука УС); знање језика на ком се остварује образовно-вас-
питни рад. Кандидат уз пријаву треба да достави: оверену фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми, оверену фотокопију 
уверења о држављанству, оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених/венчаних, лекарско уверење (доставља изабрани 
кандидат приликом закључења уговора о раду), уверење да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (прибавља установа); оверену копију потврде/уверења или 
додатка дипломи да има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова. Уверења не могу бити старија од 6 месеци. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

НОВИ ПА ЗАР
МОШ „25. МАЈ“
36307 Делимеђе
тел. 020/461-159

Наставник енглеског језика
за рад у издвојеним одељенима: Баћица, Мелаје, 

Пружањ, Чаровина и у матичној школи у Делимеђу, 
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства са рад ради неге 
детета

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће високо образовање, 
у складу са чланом 8 и чланом120 Закона о основама сиситема 
образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној школи, држављанство 
Републике Србије, да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима. Предвиђена 
је претходна психолошка процена способности кандидата за рад 
са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за запошља-
вање применом стандардизованих поступака. Конкурс је отворен 8 
дана од дана објављивања у публикацији “Послови”.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси следећа документа: доказ о 
стручној спреми, уверење о држављанству, извод из матичне књи-
ге рођених, уверење да није осуђиван или кажњаван (овај доказ 
прибавља установа), уверење да се не води кривични поступак и 
истрага, а обавезно доставити доказ да кандидат има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина (потврда, 
уверење и слично) из члана 8 став 4 Закона о основама система 
образовања (од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе) чл. 121 став 
9 и 10. Пријаве са документацијом слати на адресу школе. Ближе 
информације могу се добити путем телефона: 020/461-159.

НОВИ С А Д
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЉУДОВИТ ШТУР“

21211 Кисач, Железничка 3

Наставник географије
са 45% радног времена (19 сати недељно), на 

одређено време до повратка на рад запосленог 
(сада директора школе у првом мандату до 

19.05.2020. године), односно до преузимања са листе 
технолошких вишкова Министарства просвете и 

науке РС, односно до коначности одлуке о избору на 
неодређено време по расписаном конкурсу

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати опште и посебне здрав-
ствене и друге услове прописане Законом о раду и Законом о 
основама система образовања и васпитања; услове стручности: 
одговарајуће образовање прописано Правилником Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; доказ о знању словачког 
језика, као језика на коме се остварује образовно-васпитни рад 
(средња, виша или висока стручна спрема на словачком језику, 
или положен испит из словачког језика, са методиком, по програ-
му одговарајуће високошколске установе). Пријаве са потребним 
доказима доставити на горенаведену адресу или лично донети 
секретару школе од 8 до 12 часова, радним даном. Рок за пријем 
пријава је 8 дана од дана оглашавања.

Наука и образовање
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ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА
ДОМОМ УЧЕНИКА ФУТОГ
21410 Футог, Царице Милице 2

Наставник ветеринарске групе предмета

Стручни сарадник за правно-економске послове
на одређено време до повратка запослене, а најдуже 

до 31. августа 2017. године

УСЛОВИ: дипломирани правник - мастер или дипломирани правник 
који је стекао високо образовање на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, дипломирани економиста - мастер или 
дипломирани економиста који је стекао високо образовање на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године; радно искуство 
најмање 2 године. Кандидати поред општих услова за заснивање 
радног односа треба да испуњавају и посебне услове прописане 
одредбама чл. 120 до 122 Закона о основама система обрзовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, број 55/13) и Правилника о врсти 
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручним школама (“Сл. гласник РС - Просветни гласник“ број 
9/2013). Уз пријаву доставити оверену фотокопију дипломе и извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију). За 
радна места на којима се настава изводи на мађарском наставном 
језику кандидат је дужан да достави доказ о знању мађарског језика. 
Доказ да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања прибавља школа. Лекарско уве-
рење о психичкој и здравственој способности за рад са децом и уче-
ницима доставља се пре закључења уговора о раду. Пријаве слати 
на горенаведену адресу школе.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

тел. 021/4852-427

Наставник у звање доцента за ужу област 
Рачунарска техника и рачунарске комуникације

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке електротехника, усло-
ви прописани чланом 64 Закона о високом образовању и општим 
актима Универзитета у Новом Саду, односно Факултета техничких 
наука.

ОСТАЛО: Приложити: пријаву за избор у звање и пријем у рад-
ни однос (навести звање, прецизан назив уже области и датум 
објављивања конкурса), доказе о испуњавању услова конкурса, 
краћу биографију, оверене фотокопије диплома и додатака дипло-
мама, (дипломама стеченим у иностранству потребно је приложи-
ти доказ о признавању стране високошколске исправе), фотоко-
пију или очитану личну карту, списак објављених научних радова, 
књиге и саме радове. Комисија ће разматрати само благовремене 
и потпуне пријаве. Одлука о избору у звање ступа на снагу почев 
од дана ступања на снагу уговора о раду. Пријаве слати на горе-
наведену адресу.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ

21000 Нови Сад, Ђуре Јакшића 7

1. Редовни професор за област Драмских 
уметности, ужа област Снимање и дизајн звука

2. Доцент или ванредни професор за ужу 
научну област Културолошке науке и 

комуникологија
на одређено време од 5 година

3. Доцент или ванредни професор за ужу 
научну област Историја уметности

на одређено време од 5 година

4. Доцент за ужу научну област Музикологија
на одређено време од 5 година

5. Виши или самостални стручни сарадник 
корепетитор за област Музичке уметности
на одређено време 4 године или на неодређено 

време

6. Виши стручни сарадник за област драмских 
уметности, ужа област Дизајн светла

на одређено време 4 године

7. Стручни или виши стручни сарадник за 
област Драмских уметности, ужа област Глума

на одређено време 4 године

8. Стручни сарадник за област Драмских 
уметности, ужа област Режија

са 50% радног времена, на одређено време 4 године

9. Стручни сарадник за област Драмских 
уметности, ужа област Камера

на одређено време 4 године

10. Стручни сарадник за област Драмских 
уметности, ужа област Дизајн светла

на одређено време 4 године

11. Стручни сарадник за област Драмских 
уметности, ужа област Снимање и дизајн звука

на одређено време 4 године

12. Стручни сарадник за област Ликовних 
уметности, ужа област Графика

на одређено време 4 године

13. Стручни сарадник за област Примењених 
уметности и дизајна, ужа област Дизајн 

ентеријера
на одређено време 4 године

Услови за радно место 1: Општи услови: диплома доктора 
уметности или магистра уметности стечена на акредитованом уни-
верзитету, односно акредитованом студијском програму у земљи 
или диплома доктора уметности или магистра уметности стечена 
у иностранству, призната у складу са Законом о високом образо-
вању из области снимање и дизајн звука односно високо образо-
вање првог степена са 240 ЕСПБ или другог степена и призната 
уметничка, односно стручно-уметничка дела из области снимање 
и дизајн звука. Обавезни и изборни услови утврђени су Правилни-
ком о ближим минималним условима за избор у звања наставника 
на Универзитету у Новом Саду за поље уметности.

Наука и образовање

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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Услови за радно место 2: Општи услови: научни назив доктора 
политичких наука стечен на акредитованом универзитету и акре-
дитованом судијском програму у земљи или диплома доктора нау-
ка стечена у иностранству, призната у складу са Законом о висо-
ком образовању уз претходно стечено високо образовање првог 
степена из области организације сценских и културно-уметничких 
делатности. Обавезни и изборни услови утврђени су Правилником 
о ближим минималним условима за избор у звања наставника на 
Универзитету у Новом Саду за поље друштвено-хуманистичких 
нука.

Услови за радно место 3: Општи услови: научни назив докто-
ра историје уметности стечен на акредитованом универзитету и 
акредитованом судијском програму у земљи или диплома докто-
ра наука стечена у иностранству, призната у складу са Законом 
о високом образовању. Обавезни и изборни услови утврђени су 
Правилником о ближим минималним условима за избор у звања 
наставника на Универзитету у Новом Саду за поље друштвено-ху-
манистичких нука.

Услови за радно место 4: Општи услови: научни назив доктора 
музикологије, стечен на акредитованом универзитету и акреди-
тованом судијском програму у земљи или диплома доктора наука 
стечена у иностранству, призната у складу са Законом о високом 
образовању. Обавезни и изборни услови утврђени су Правилни-
ком о ближим минималним условима за избор у звања наставника 
на Универзитету у Новом Саду за поље друштвено-хуманистичких 
нука.

Услови за радна места од 1 до 4: У звање наставника може 
бити изабрано лице које испуњава критеријуме прописане Зако-
ном о високом образовању, Минималним условима за избор у 
звања наставника на универзитету донетим од стране Национал-
ног савета за високо образовање, Статутом Универитета у Новом 
Саду, Правилником о ближим минималним условима за избор у 
звања наставника на Универзитету у Новом Саду и Статутом Ака-
демије уметности у Новом Саду.

Услови за радно место 5: високо образовање првог степена 
основних академских студија из области музичке уметности, ужа 
област клавир.

Услови за радно место 6: високо образовање првог степена 
основних академских студија из области драмских и аудиовизуел-
них уметности, ужа област дизајн светла.
Услови за радно место 7: високо образовање првог степена 
основних академских студија из области драмских и аудиовизуел-
них уметности, ужа област глума.
Услови за радно место 8: високо образовање првог степена 
основних академских студија из области драмских и аудиовизуел-
них уметности, ужа област режија.
Услови за радно место 9: високо образовање првог степена 
основних академских студија из области драмских и аудиовизуел-
них уметности, ужа област камера.

Услови за радно место 10: високо образовање првог степена 
основних академских студија из области драмских и аудиовизуел-
них уметности, ужа област дизајн светла.
Услови за радно место 11: високо образовање првог степена 
основних академских студија из области драмских и аудиовизуел-
них уметности, ужа област снимање и дизајн звука.

Услови за радно место 12: високо образовање првог степена 
основних академских студија из области ликовних уметности, ужа 
област графика.

Услови за радно место 13: високо образовање првог степена 
основних академских студија из области техничко-технолошких 

наука, ужа област архитектура или високо образовање првог сте-
пена основних академских студија из области примењених умет-
ности и дизајна, ужа област дизајн енетеријера.
Кандидати који конкуришу на радна места од 5 до 13 треба 
да испуњавају услове утврђене Законом о високом образовању и 
чланом 119 Статута Академије уметности. Закон о високом образо-
вању, Статут Универзитета у Новом Саду, Статут Академије умет-
ности у Новом Саду, Правилник о ближим минималним условима 
за избор у звање наставника на Универзитету у Новом Саду и упут-
ство за попуњавање биографских података за кандидате који кон-
куришу за наставна звања налазе се на сајту Академије уметности 
(www.akademija.uns.ac.rs - у секцији “Наставници - Конкурси”).
ОСТАЛО: Сви кандидати достављају: пријаву на конкурс која мора 
да садржи назив радног места за које кандидат конкурише, списак 
документације коју прилаже, контакт адресу, број телефона, имејл 
адресу; оверену фотокопију дипломе о завршеним одговарајућим 
студијама и додатак дипломи; уверење о држављанству Репу-
блике Србије (не старије од 6 месеци); уверење о некажњавању 
прибављено искључиво од МУП-а (не старије од 6 месеци); личну 
карту (фотокопија или очитана биометријска лична карта). Осим 
наведене документације, у зависности од радног места на које кон-
куришу, кандидати достављају додатну документацију, и то:
За радно место 1 попуњен образац биографских података (Обра-
зац 1А УМЕТНОСТ) који се налази на сајту Академије уметности 
(www.akademija.uns.ac.rs у секцији “Наставници-Конкурси”), при-
ложен у штампаној и електронској форми (CD) откључан и доказе 
о испуњавању услова радног места у складу са Минималним усло-
вима за избор у звање наставника за поље уметности Правилника 
о ближим минималним условима за избор у звање наставника на 
Универзитета у Новом Саду и чланом 5 наведеног правилника.

За радна места од 2 до 4 попуњен образац биографских пода-
така (Образац 1А НАУКА) који се налази на сајту Академије умет-
ности (www.akademija.uns.ac.rs у секцији “Наставници-Конкурси”) 
приложен у штампаној и електронској форми (CD) откључан и 
доказе о испуњавању услова радног места у складу са Минимал-
ним условима за избор у звање доцента или ванредног професора 
за поље друштвено-хуманистичких наука Правилника о ближим 
минималним условима за избор у звање наставника на Универзи-
тета у Новом Саду и чланом 5 наведеног правилника.

За радна места 5 до 12 попуњен образац биографских података 
(Образац 2Б) који се налази на сајту Академије уметности (www.
akademija.uns.ac.rs у секцији “Наставници-Конкурси”) приложен 
у штампаној и електронској форми (CD) и доказе о испуњавању 
услова радног места у складу са чланом 119 Статута Академије 
уметности Нови Сад.

За радно место 13 попуњен образац биографских података 
(Образац 2Б) који се налази на сајту Академије уметности (www.
академија.унс.ац.рс у секцији “Наставници-Конкурси”) приложен у 
штампаној и електронској форми (CD), портфолио радова на CD-у 
из области унутрашње архитектуре и дизајна и доказе о испуња-
вању услова радног места у складу са чланом 119 Статута Акаде-
мије уметности Нови Сад.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. 
Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова достављају 
се искључиво у штампаној форми на горенаведену адресу. Рок за 
пријаву на конкурс је 15 дана од дана објављивања.

Наука и образовање

Национална служба 
за запошљавање
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ПАНЧЕВО
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА

„НИКОЛА ТЕСЛА“
26000 Панчево, Максима Горког 7

тел/факс: 013/2352-615
e-mail: etsntesla@etsntesla.edu.rs 

Наставник групе предмета електротехника
на одређено време ради замене запослене, до њеног 

повратка са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: високо обрзовање у складу са чл. 8 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник Републике Србије“, 
бр. 11/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15), Правилником о степену 
и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, 
стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Сл. гласник 
- Просветни гласник“, бр. 8/15 11/16, 13/16 и 2/17), Правилника 
о степену и врсти образовања наставника стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у подручју рада елек-
тротехника („Сл. гласник - Просветни гласник“, бр. 8/15, 11/16, 
13/16 и 2/17), Правилника о врсти образовања наставника у струч-
ним школама које остварују наставни план и програм огледа за 
образовни профил Администратор рачунарских мрежа („Сл глас-
ник - Просветни гласник“, бр .17/06 и 23/07), Правилника о врсти 
образовања наставника у стручним школама које остварују настав-
ни план и програм огледа за образовни профил Електротехничар 
мултимедија („Сл. гласник - Просветни гласник“, бр 09/07 и 17/07), 
Правилника о степену и врсти образовања наставника у стручним 
школама које остварују наставни план и програм огледа за обра-
зовни профил Електротехничар телекомуникација („Сл гласник - 
Просветни гласник“, бр. 09/07 и 17/07), Правилником о степену и 
врсти образовања наставника у стручним школама које остварују 
наставни план и програм огледа за образовни профил Електротех-
ничар информационих технологија (“Сл гласник - Просветни глас-
ник“, бр. 9/2014).

ОСТАЛО: Уз пријаву потребно је приложити: краћу биографију са 
кретањем у служби, оверену фотокопију диплому о стеченом висо-
ком образовању на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије), у складу са прописом који уређује 
високо образовање почев од 10.09.2005. године или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; оверену 
фотокопију додатка дипломи или оверену фотокопију индекса или 
потврду високошколске установе да кандидат има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина од најмање 
30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова или оверену фотокопију уверења о положе-
ном испиту за лиценцу; доказ о адреси на којој станује кандидат 
(као доказ овог услова кандидат може доставити било који доку-
мент издат од надлежног органа); доказ о знању српског језика 
(ако кандидат прилаже диплому о завршеном школовању на срп-
ском језику не треба да доставља додатне доказе за овај услов). 
Кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о раду, дужан 
је да достави уверење о здравственој способности за рад са децом 
и ученицима. Кандидати који уђу у ужи избор биће упућени на про-
веру психофизичке способности. Право учешћа на конкурсу нема 
кандидат који је осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело утврђено у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, о чему ће школа прибавити доказ. 
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији “Послови“. Пријаву са неопходном документацијом послати 
на горенаведену адресу. Информације на телефон: 013/352-615.

ПОЖ АРEВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА

„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
12000 Пожаревац, Јована Шербановића 10

Директор 
на мандатни период 4 године

УСЛОВИ: да је кандидат стекао одговарајуће високо образовање 
наставника те врсте школе и подручје рада, за педагога и психо-
лога; а) 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; б) на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; да има дозволу за рад, однос-
но положен стручни испит за наставника, педагога или психолога 
(лиценца); да има обуку и положен испит за директора школе; да 
има најмање пет година рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; 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 Републи-
ке Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад (српски језик - за кандидате који нису стекли образовање на 
српском језику).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат доставља следећа доку-
мента: диплому о стеченој стручној спреми; уверење о положеном 
стручном испиту тј. лиценци; доказ о положеном испиту за дирек-
тора се не доставља али је изабрани кандидат у обавези да у року 
од 1 године након ступања на дужност, односно доношења подза-
конског акта који регулише ову материју, положи испит за директо-
ра; потврду потписану и оверену од стране установе да кандидат 
има најмање пет година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; доказ да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење не старије од 6 месеци); доказ 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 - прибавља установа; уверење о држављанству; 
биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом 
програма рада директора школе; потврду надлежног суда да није 
покренута истрага нити подигнута оптужница за кривична дела из 
надлежности суда (не старије од 6 месеци). Сви докази подносе се уз 
пријаву у оригиналу или овереној копији. Рок за подношење пријава 
са доказима о испуњености услова је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Пријаве се достављају на горенаведену адресу, са назна-
ком „Конкурс за директора“ или лично, од 8.00 до 14.00 часова, сва-
ког радног дана, у предвиђеном року, у затвореној коверти. Небла-
говремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
СА ДОМОМ УЧЕНИКА

„СОЊА МАРИНКОВИЋ“
12000 Пожаревац, Илије Бирчанина 70

Наставник математике
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање прописано чланом 8 
став 2 тачка 1 и 2 Закона и чланом 2 Правилника о степену и врсти 
образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних 
сарадника и васпитача у стручним школама („Службени гласник 
Републике Србије“, број 8/2015, 11/2016, 13/2016 - испр., 13/2016 
и 2/2017), као и образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској установи у току 
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студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом пре-
носа бодова. Сходно члану 121 став 10 Закона, наставник, васпи-
тач и стручни сарадник који је у току студија положио испите из 
педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу, сматра се да има одговарајуће образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина; 2. психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; 3. 
неосуђиваност правноснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; 4. држављанство Републике Србије; 5. познавање 
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. 

Помоћни радник у кухињи
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање, завршено основно образовање 
(други степен); психичка, физичка и здравствена способност за рад 
са децом и ученицима; неосуђиваност правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије.

ОСТАЛО: За радно место наставника математике кандидат уз 
пријаву на конкурс са кратком биографијом подноси следеће доказе: 
оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем 
образовању; уверење о држављанству не старије од 6 месеци (ори-
гинал или оверену фотокопију); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију); доказ о поседовању образовања 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом 
на високошколској установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова, односно уверење или други 
одговарајући документ о положеном испиту из педагогије и психоло-
гије у току студија или доказ о положеном стручном испиту, односно 
положеном испиту за лиценцу. Уколико кандидат није стекао средње, 
више или високо образовање на српском језику, у обавези је да дос-
тави доказ о положеном испиту из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе. За радно место помоћног радни-
ка у кухињи кандидат уз пријаву на конкурс са кратком биографијом 
подноси следеће доказе: оверену фотокопију дипломе или уверења 
о стеченом одговарајућем образовању; уверење о држављанству не 
старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију) и извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију). Лекар-
ско уврење 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 дужнос-
ти. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве послати на адресу: Пољопривредна школа са домом ученика 
„Соња Маринковић“ Пожаревац, Илије Бирчанина 70, са назнаком „За 
конкурс”. Ближе информације о конкурсу могу се добити у Пољоприв-
редној школи са домом ученика „Соња Маринковић“ у Пожаревцу или 
путем телефона: 012/223-388 или 012/541-156. 

ПРИЈЕПОЉЕ
ОШ „БЛАГОЈЕ ПОЛИЋ“

31337 Прибојска Бања, Кратово бб
тел. 033/46-048

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће високо образовање 
из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања (високо образовање стечено на студијама другог степена 
- мастер академске студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом 
образовању, почев од 10. септембра 2005. године или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, за 

наставника те врсте школе и подручја рада, за педагога и психо-
лога; дозвола за рад; обука и положен испит за директора школе 
(програм обуке за директора школе и правилник о полагању испи-
та за директора школе нису донети, па ће изабрани кандидат бити 
у обавези да положи испит за директора у року од годину дана 
од дана ступања на дужност, тј.од дана доношења подзаконског 
акта којим се регулише ова материја), најмање пет година радау 
у установи на пословима образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања; психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује 
образовно-васпитни рад. Директор се бира на период од 4 године, 
мандат тече од дана ступања на дужност.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати подносе: оригинал или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању, оригинал или ове-
рену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, однос-
но испиту за лиценцу, оверену фотокопију уверења о положеном 
испиту за директора (у складу са законом), доказ о радном стажу 
- потврду да кандидат има најмање пет година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања - не старије од шест месеци, уверење о 
држављанству Републике Србије - не старије од шест месеци, ори-
гинал или оверена фотокопија, извод из матичне књиге рођених - 
не старије од шест месеци, оригинал или оверена фотокопија, уве-
рење да се код вишег и основног суда не води кривични поступак 
и да није донета правоснажна пресуда и да се пред вишим јавним 
тужилаштвом и основним јавним тужилаштвом не води истрага и 
не спроводе истражне радње - не старије од шест месеци, доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад 
(лекарско уверење) - не старије од шест месеци, доказ о знању 
српског језика, уколико одговарајуће образовање није стечено на 
српском језику, радну биографију. Уверење о неосуђиваности при-
бавља школа.

ПРОКУПЉЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛОЈЕ ЗАКИЋ“

18430 Куршумлија, Топличка 14
тел. 027/381-124, 027/81-000-55

Наставник математике
са 50% радног времена, на одређено време до 
повратка запослене распоређене на послове 

помоћника директора

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају услове утврђене чла-
ном 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, 72/09, 52/11, 55/13, 35/15,68/15 и 62/16): да имају 
одговарајуће образовање у складу са чл. 8 ст. 2 ЗОСОВ и Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник РС“, 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16 и 2/17); да у складу са чл. 8 ст.4 ЗОСОВ имају образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи или након дипломирања од најмање 30 
бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са ЕСПБ (канди-
дат који је у току студија положио испите из педагогије и психо-
логије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, 
сматра се да има образовање из члана 8 став 4 ЗОСОВ); доказ о 
знању српског језика на ком се изводи образовно-васпитни рад у 
школи; доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење); да нису осуђивани 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 
став 1 тачка 3 ЗОСОВ.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са краћом биографијом кандидат је 
дужан да приложи: оригинал или оверену копију дипломе, ориги-
нал или оверену копију уверења о држављанству (не старије од 6 
месеци) и извода из матичне књиге рођених. Уверење о психофи-
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зичкој и здравственој способности за рад са ученицима (лекарско 
уверење) подноси примљени кандидат пре закључења уговора 
о раду. Уверење о неосуђиваности прибавља школа. У поступку 
одлучивања о избору кандидата директор врши ужи избор канди-
дата које упућује на претходну проверу психофизичке способности 
за рад са децом и ученицима, коју врши Национална служба за 
запошљавања применом стандардизованих метода. Рок за пријаву 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Одлука о 
избору кандидата доноси се у законском року. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на 
наведену адресу. Ближе информације на телефоне: 027/381-124, 
027/8100-055.

СОМБОР
ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ СА
ДОМОМ “ВУК КАРАЏИЋ”

25000 Сомбор, Радоја Домановића 98
тел. 025/459-081

Дипломирани дефектолог
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана, односно до повратка запосленог са 
боловања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме - одговарајуће образовање 
на студијама другог степена, мастер академске студије, специја-
листичке академске студије или специјалистичке струковне сту-
дије, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. 
септембра 2005. године, или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2015. године. Кандидати треба да 
испуњавају опште услове који су прописани Законом о основама 
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 
52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015) и 
Законом о раду. Уз пријаву кандидати подносе: молбу за назнаком 
“За конкурс” са својим биографским подацима, доказ да имају одго-
варајуће високо образовање и уверење о држављанству. Лекарско 
уверење изабрани кандидат ће доставити пре закључења уговора 
о раду. Уверење о некажњавању прибавља установа по службеној 
дужности. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији “Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узети у разматрање.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА
ДЕЧИЈА УСТАНОВА
„ДЕЧИЈА РАДОСТ“

22406 Ириг, Змај Јовина 61
тел. 022/461-322

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено на студијама 
првог степена (основне струковне или основне академске студије) 
или на студијама другог степена (дипломске академске студије 
- мастер, специјалистичке академске студије или специјалистич-
ке струковне студије), студијама у трајању од три године, вишим 
образовањем; поседовање психичке, физичке, здраствене способ-
ности са рад са децом; неосуђиваност правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; држављанство Републи-
ке Србије. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: 
биографске податке, доказ о поседовању држављанства Репу-
блике Србије (оригинал или оверену копију), оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена копија). Уверење о психофизичкој и здрав-

ственој способности за рад са децом изабрани кандидат доставља 
пре закључења уговора о раду. Пријаве са потребном докумен-
тацијом послати на адресу установе, са назнаком „За конкурс“, у 
затвореној коверти. Ближе информације о конкурсу могу се доби-
ти код секретара Дечије установе и путем телефона: 022/461-322.

ШАБАЦ
ШКОЛА ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ

15000 Шабац, Добропољска 5
тел. 015/342-174

Професор историје
са 60% радног времена, на одређено време до 

повратка одсутног запосленог 

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор историје, дипло-
мирани историчар, дипломирани историчар - мастер, мастер исто-
ричар. Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 став 
1 Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13 и 75/14), треба да испуњава и посебне услове прописане 
чланом 120 став 1 тач. 1, 2, 3, 4 и 5 и чланом 8 став 2, 3 и 4 (мора да 
има 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), Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 68/15 и 62/16), посебне услове из Пра-
вилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама („Службени гласник РС 
- Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 3/99, 6/01, 
3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 5/11, 8/11, 
9/13, 8/15, 11/16, 13/16, и 2/17).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, доказ о испуњавању услова из чла-
на 121 став 7 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 68/15 и 62/16); да 
је кандидат стекао високо образовање на језику на ком се остварује 
образовно-васпитни рад или је положио испит из тог језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе (оригинал или оверена 
фотокопија); оригинал или оверену фотокопију доказа да кандидат 
има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова (уверење одгова-
рајуће високошколске установе или доказ о положеним испитима из 
педагогије и психологије у току студија или доказ о положеном струч-
ном испиту, односно испиту за лиценцу); уверење о држављанству 
(оригинал или оверену копију, не старије од 6 месеци), извод из мати-
чне књиге рођених, краћу биографију. Кандидат који буде изабран 
дужан је да пре закључења уговора о раду достави уверење о пси-
хичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима, не 
старије од 6 месеци. Право учешћа на конкурсу има кандидат који 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања, о чему ће школа прибавити доказе по службеној дужности од 
МУП-а, за изабраног кандидата. Проверу психофизичких способности 
за рад са децом и ученицима вршиће Национална служба за запо-
шљавање применом стандардизованих поступака, а пре доношења 
одлуке о избору. На психофизичку проверу ће бити упућени само 
кандидати који уђу у ужи избор. Неоверене фотокопије наведених 
докумената неће бити разматране. За додатне информације јавити се 
на број телефона: 015/342-174.

Наука и образовање

Национална служба 
за запошљавање
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ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ

СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ У ШАПЦУ
15000 Шабац, Добропољска 5

тел. 015/342-72
e-mail: vivasabac@ptt.rs

Оглас објављен 28.12.2016. године у публикацији „Посло-
ви“ поништава се за радно место наставника практич-
не наставе за ужу област Филозофија и социологија, до 
1/3 радног времена, на одређено време до годину дана 
због повећаног обима посла. У осталом делу оглас остаје 
непромењен.

УЖИЦЕ
ОШ “СТЕВАН ЧОЛОВИЋ”

31230 Ариље, Браће Михаиловић 8
тел. 031/891-953

Наставник математике
са 89% радног времена

Дефектолог - олигофренопедагог
на одређено време до повратка запослене са 

боловања

УСЛОВИ: Кандидати треба да поред општих услова предвиђе-
них законом испуњавају и посебне услове прописане чланом 8 и 
чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник Републике Србије” број 72/2009, 52/2011, 
55/2013 - аутентично тумачење и 68/2015, даље: Закон) и Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Службени гласник Републике Србије”, 
број 11/2012 и 15/2013) и то: да имају одговарајуће образовање 
за наведено занимање; образовање из психолошких, педагошких, 
методичких дисциплина, стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова; да имају психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона; 
да имају држављанство Републике Србије; да знају језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву подноси: оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању; доказ о стеченом обра-
зовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, 
стечено на високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања или доказ да је у току студија положио испите из педаго-
гије и психологије или доказ о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу; уверење о држављанству (не старије од шест 
месеци); извод из матичне књиге рођених. Кандидати који образо-
вање нису стекли на српском језику достављају и доказ да познају 
језик на коме се остварује образовно васпитни рад. Доказ о нео-
суђиваности прибавља школа по службеној дужности. Кандидати 
који уђу у ужи избор биће упућени на проверу психофизичких спо-
собности. Кандидат који буде изабран доставља уверење о здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима (не старије од 
шест месеци), пре закључења уговора о раду. Пријаве са доказима 
подносе се лично или поштом на горенаведену адресу, у овереним 
копијама, и исте се не враћају кандидатима. Оглас је отворен 8 дана 
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање.

ОШ “АЛЕКСА ДЕЈОВИЋ”
31205 Севојно, Хероја Дејовића 2

тел. 031/531-950

Наставник српског језика
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

Педагог
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: 1) кандидат треба да има одговарајуће образовање: на 
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалис-
тичке академске студије или специјалистичке струковне студије), 
по пропису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. 
године или на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10.09.2005. године; да испуњава услове из чл 8 став 4 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/09, 52/2011, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење, 68/15 и 
62/16 - УС), односно да има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова; кандидат треба да испуњава услове у 
погледу врсте стручне спреме предвиђене Правилником о врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13); 2) посе-
довање психичке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима; 3) да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања; 4) поседо-
вање држављанства Републике Србије; 5) знање језика на коме 
се остварује образовно- васпитни рад.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: ове-
рен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању; оверену фотокопију индекса или уверење високошколске 
установе о положеним испитима из педагогије и психологије или 
потврду, односно уверење високошколске установе да канди-
дат испуњава услове из члана 8 став 4 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања или оверен препис или оверену 
фотокопију лиценце за рад наставника, васпитача или стручних 
сарадника; доказ о држављанству Републике Србије (оверен пре-
пис или оверену фотокопију уверења о држављанству); доказ о 
знању језика на којем се остварује образовно-васпитни рад (осим 
кандидата који су одговарајуће образовање стекли на том језику, 
пошто се сматра да они познају језик на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад); доказ о испуњености услова из тачке 2 
подноси кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о 
раду. Доказ из тачке 3 прибавља школа. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. Прија-
ве на конкурс са потребном документацијом доставити на адресу 
школе, са назнаком „За конкурс - педагог, наставник српског или 
енглеског језика (зависи за које радно место кандидат подноси 
пријаву)“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Ближе информације могу се добити код секретара 
школе и на телефон: 031/531-950.

Наука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи www.nsz.gov.rs
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ВАЉЕВО
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЛАНЕ“

14253 Осечина, Хајдук Вељкова 6
тел. 014/451-284

Стручни сарадник - педагог
приправник на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, образовање из педагошких 
дисциплина у складу са чланом 8 став 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 
55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 - 
одлука УС), да кандидат испуњава услове из члана 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања. Уз пријаву достави-
ти: оверен препис/фотокопију дипломе, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, уверење из суда да кандидат 
није осуђиван нити да се против њега води истрага (не старије од 
шест месеци). Лекарско уверење доставити приликом закључења 
уговора. Пријаве се подносе на горенаведену адресу.

ВРАЊЕ
ОШ “КРАЉ ПЕТАР I ОСЛОБОДИЛАЦ”

17545 Корбевац
тел. 017/448-502

Професор математике
за рад у Корбевцу, за 89% радног времена, 
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање, завршен 
одговарајући факултет, VII/1 степен, у складу са Правилником о 
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној 
школи; да поседује психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; да је држављанин 
Републике Србије.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од дана објављи-
вања. Уз пријаву приложити: диплому о степену стручне спреме, 
уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне 
књиге рођених. Уверење о неосуђиваности прибавља школа, а 
лекарско уверење се прилаже по доношењу одлуке о избору пре 
закључења уговора о раду. Сва документа се прилажу у оригиналу 
или као оверене фотокопије, овера истих не може бити старија од 
6 месеци. Непотпуне и неблаговремене приајве неће бити узете 
у разматрање. Пријаву са документацијом слати на горенаведену 
адресу.

ВРШАЦ
ОШ „ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ“

26300 Вршац, Жарка Зрењанина 114
тел. 013/834-509, 834-573

Наставник хемије
са 50% радног времена, на одређено време ради 

замене одсутне запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице које поред 
општих услова предвиђених Законом о раду, испуњава и посеб-
не услове, прописане одредбом чл. 120 став 1 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, и то: да има одговарајуће 
образовање прописано Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи („Служ-
бени гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016 и 2/2017): дипломирани хемичар, професор 
хемије, професор хемије и физике, професор хемије и биологије, 
дипломирани хемичар опште хемије, дипломирани хемичар за 
истраживање и развој, дипломирани физикохемичар, дипломира-
ни 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 физи-
ке - хемије, професор географије - хемије, професор биологије - 
хемије, дипломирани професор физике - хемије, мастер, дипломи-
рани професор биологије - хемије, мастер, дипломирани педагог 
за физику и хемију, дипломирани физичар - професор физике и 
хемије за основну школу - мастер, дипломирани хемичар - мастер, 
мастер професор хемије, мастер хемичар, мастер професор физи-
ке и хемије, мастер професор биологије и хемије, мастер физико-
хемичар. Лица која су стекла академско звање мастер морају има-
ти претходно завршене основне академске студије хемије. Наставу 
из предмета Хемија могу да изводе и лица која су завршила двоп-
редметне студије на факултету, ако су на том факултету савладала 
програм из тих предмета у трајању од осам семестара. Кандидати 
морају да имају, у складу са чл. 8 ст. 4 Закона о основама система 
образовања и васпитања, образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 

Наука и образовање
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шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова. Кандидат који је у току студија положио испите из 
педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу, сматра се да има образовање из горенаведених 
дисциплина. Кандидат мора да има и: психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
држављанство Републике Србије; знање језика на коме се оства-
рује васпитно-образовни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати прилажу: доказ о одговарајућем 
образовању (диплому) и доказ о поседовању образовања из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на 
високошколској установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова, издат од стране високошкол-
ске установе, односно уверење или други одговарајући документ о 
положеном испиту из педагогије и психологије у току студија или 
доказ о положеном стручном испиту, односно положеном испиту 
за лиценцу; доказ о држављанству (уверење које није старије од 
6 месеци), доказ о познавању језика на коме се изводи образов-
но-васпитни рад (уколико кандидат није стекао средње, више или 
високо образовање на српском језику у обавези је да достави доказ 
да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе) и извод матичне књиге рођених (са холо-
грамом). Доказ о испуњености услова - лекарско уверење, канди-
дат прилаже пре закључења уговора о раду, а доказ о испуњености 
услова - уверење о неосуђиваности, прибавља школа службеним 
путем. Докази који се прилажу морају бити у оригиналу или ове-
рени преписи/фотокопије. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу, 
са назнаком „Пријава на конкурс”.

ЗРЕЊАНИН
ОСНОВНА ШКОЛА
„СЛАВКО РОДИЋ”

23231 Крајишник, Жарка Зрењанина 17

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: наставник и стручни сарадник који има високо образо-
вање (прописано Правилником о врсти стручне спреме наставника 
и стручних сарадника у основној школи), стечено: 1) на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне студије), у складу 
са Законом о високом образовању, почев од 10. септембра 2005. 
године; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; држављанство Републике Србије; доз-
вола за рад (лиценца); положен испит за директора; најмање 5 
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и ученицима; да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања.

ОСТАЛО: Уз пријаву са кратком биографијом кандидат подноси: 
доказ о стручној спреми (оригинал, оверен препис, односно овере-
ну фотокопију дипломе), уверење о држављанству, уверење о доз-
воли за рад (лиценца), доказ о оствареном радном стажу. Проверу 
психофизичких способности кандидата за рад са децом и ученици-
ма врши надлежна служба за послове запошљавања по захтеву 
установе. Доказ о здравственој способности изабрани кандидат ће 
доставити пре ступања на дужност. Доказ о неосуђиваности при-
бавља установа службеним путем. Пријаве са документима се под-
носе у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, на горенаве-
дену адресу. Информације на број телефона: 023/854-014.
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НОВИ ПОСЛОВИ ЗА ЧАЧАНЕ
Ове године за суфинансирање програма самозапошљавања и стручне праксе из буџета 

града издвојено је 14 милиона динара, а Национална служба за запошљавање учествује у 
финансирању са 11,5 милиона динара

Споразум између НСЗ и Града Чачка

Национална служба за запошљавање и Град Чачак 
закључили су Споразум о уређивању међусобних 
права и обавеза у реализацији програма или мера 
активне политике запошљавања. Споразумом који 

су потписали градоначелник Чачка Милун Тодоровић и 
директор Филијале Чачак НСЗ Саша Обрадовић предвиђе-
но је повећање броја корисника мера и програма Национал-
не службе, чиме се стварају могућности за повећање броја 
запослених у Чачку. Потписивању споразума присуствова-
ли су директор Националне службе за запошљавање Зоран 
Мартиновић, председник УО Даријо Мачкић и чланови 
Управног одбора НСЗ. 

Ове године за суфинансирање програма самозапошља-
вања и стручне праксе из буџета Града Чачка издвојено је 
14 милиона динара, а Национална служба за запошљавање 
учествује у финансирању са 11,5 милиона динара. 

Град Чачак препознао је јаку улогу НСЗ у активној по-
литици запошљавања и потписивањем овог споразума обез-
бедио развој привреде и стварање већих могућности за своје 
житеље. Традиционално добра сарадња се наставља, а до-
садашњи резултати биће подстрек у даљем раду. Ово је по-
тврда великог труда и разумевања заједничког циља, а то је 
решавање друштвеног проблема - проблема незапослености.

Градоначелник Чачка Милун Тодоровић рекао је да је 
током прошле године у јавне радове, програм самозапошља-
вања, стручну праксу, програм отварања нових радних мес-
та и програм стицања практичних знања за неквалификова-
не било укључено око 300 Чачана, а да се ове године очекује 
да програме НСЗ искористи 350 незапослених. 

Истичући да је број незапослених на евиденцији најмањи 
у последње две деценије, директор НСЗ Зоран Мартиновић 
објашњава да је разлог томе све већи привредни раст, али и ак-
тивне мере политике запошљавања које се спроводе у Србији.

„Очекујем да се тај тренд настави. Србија је близу европ-
ском просеку, што је претходних година било незамисливо”, 
закључује Мартиновић.

Председник УО Нациналне службе за запошљавање Да-
ријо Мачкић рекао је да је у плану да ове године око 131.000 не-
запослених у Србији буде укључено у мере запошљавања, а да 
је у прва четири месеца мерама и програмима НСЗ обухваћено 
око 34.000. Он додаје да је 118 градова и општина сада обух-
ваћено одлуком о суфинансирању са Националном службом, 
а све у циљу запошљавања што више људи у тим срединама.

Подсећамо, Национална служба за запошљавање у са-
радњи са локалним самоуправама у целој Србији спроводи 
програме и мере запошљавања и учествује у њиховом су-
финансирању. Све мере су прилагођене потребама локалног 

тржишта рада. Из године у годину повећава се број локалних 
самоуправа које се одлучују за сарадњу, а ове године је Одлу-
ком о суфинансирању обухваћено 118 градова и општина. За 
те намене НСЗ је определила више од 500 милиона динара, а 
локалне самоуправе око 550 милиона.

Последњи подаци о броју незапослених на евиденцији 
показују добре резултате у спровођењу политике запошља-
вања. У априлу ове године регистровано је 676.693 незапос-
лених на евиденцији НСЗ, што представља смањење од 7,96% 
у односу на исти период 2016. У програме и мере активне по-
литике запошљавања у првом кварталу ове године укључена 
су 33.704 незапослена, од чега је више од 95% теже запошљи-
вих, којима је посвећена посебна пажња.

Национална служба за запошљавање наставља интен-
зивно да прати реализацију мера, што представља основ за 
планирање у наредном периоду и стварање услова за запо-
шљавање што већег броја људи.

     Удруженим средствима за веће запошљавање
   Недавно су потписани и споразуми о уређивању међусоб-
них права и обавеза у реализацији програма или мера ак-
тивне политике запошљавања између НСЗ и локалних само-
управа Зајечарског округа. 
   „Укупан износ средстава за програме за које су конкури-
сале општине Зајечарског округа је 40 милиона динара, при 
чему очекујемо да локалне самоуправе из својих буџета из-
двоје близу 21 милион динара, док ће из буџета Републике 
Србије бити издвојено око 19 милиона динара. Заједничка 
средства биће усмерена према онима који теже налазе 
своје шансе на тржишту рада”, рекао је директор НСЗ Зоран 
Мартиновић.
Такође, свих пет локалних самоуправа које покрива Филија-
ла Панчево НСЗ поднело је захтев за учешће у суфинанси-
рању програма или мера активне политике запошљавања 
у овој години. Општина Ковин је за ову годину издвојила 
5 милиона динара за суфинансирање програма запошља-
вања, Ковачица 1,5 милиона, Панчево 1,6 милиона, Алибу-
нар 600.000 и Опово милион динара. До сада су споразуми 
потписани са Општином Ковин - где ће се реализовати про-
грами самозапошљавања, стручне праксе и јавних радова 
и са Градом Панчевом - за реализацију програма јавних ра-
дова, а очекује се потписивање споразума и са општинама 
Алибунар, Ковачица и Опово.

Јелена Бајевић
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Међународни пољопривредни сајам, 84. по реду, от-
ворен je 13. маја и трајао је 7 дана. На сајму се ове 
године представило преко 1.500 излагача из више 
од 60 земаља света, што је 10 одсто више у односу 

на претходну годину.
Најзначајнији догађај из области агробизниса у овом 

делу Европе отворио је први потпредседник Владе Србије и 
министар спољних послова Ивица Дачић, који је истакао 
да је пољопривреда један од највећих потенцијала прив-
редног развоја Србије и да ће Влада наставити да помаже 
пољопривредне произвођаче.

„Међународни пољопривредни сајам направио је још је-
дан корак напред у односу на претходне манифестације - за 
10% више излагача, преко 60 држава. Апсолутно је враћен 
сјај и углед који је ова сајамска манифестација имала у не-
ком ранијем периоду. Посебну захвалност упућујем земљи 
партнеру - Босни и Херцеговини, а нарочито морам похвали-
ти што је у оквиру сајма практично отворена берза запошља-
вања у аграру. То је још један плус оваквог вида привредног 
и пословног окупљања“, истакао је градоначелик Новог Сада 
Милош Вучевић.

Сви који су заинтересовани да пронађу посао у пољоприв-
реди, то су могли да ураде на „Данима каријере у агробиз-
нису“. Наиме, први пут је пружена могућност излагачима да 
огласе расположива радна места на огласној табли штанда 
Националне службе за запошљавање.

„Филијала Нови Сад је са задовољством прихватила 
понуду да учествује на Пољопривредном сајму. На нашем 
штанду се организују ‚Дани каријере‘, у оквиру којих незапос-
лени могу да доставе радне биографије, а послодавци - изла-
гачи да пријаве потребу за радницима. Сваки CV који будемо 
добили биће упућен послодавцу који тражи тај профил за-
нимања“, рекла је Татјана Видовић, директорка Филијале 
Нови Сад НСЗ. Незапослени ће имати прилику и да се укљу-

че у различите радионице, на теме невербалне и вербалне 
комуникације, писања радне биографије и припреме за ин-
тервју са послодавцем, а посебна пажња биће посвећена по-
зитивним аспектима предузетништва. Сви посетиоци сајма 
могли су да се информишу о услугама НСЗ као и актуелним 
јавним позивима за подршку запошљавању.

„Значај оваквих активности на тржишту рада потврђује 
и статистика. На евиденцији у Јужнобачком округу имамо 
47.553, док је у Новом Саду регистровано 19.695 незапос-
лених, што је за 21% мање у односу на прошлу годину. На 
смањење незапослености су утицале све активности на тр-
жишту рада, али и манифестације попут Пољопривредног 
сајма и сајмова запошљавања које редовно одржавамо. Та-
кође, у односу на прошлу годину имамо и повећан број захте-
ва за радницима од стране послодаваца за 31%, а очекујемо 
да ће тај проценат након нашег учешћем на овом сајму бити 
још већи“, каже Татјана Видовић.

У циљу подршке запошљавању незапослених лица у неразвијеним 
и мање развијеним подручјима, Национална служба за запошља-
вање је почела са реализацијом нове услуге - Каравани запошља-
вања. Чланове мобилног тима чине саветник за запошљавање и 

сарадник из сектора за развој предузетништва и програме запошљавања.  
Филијала Чачак је до сада реализовала 12 каравана, у којима је близу 

150 лица информисано о услугама, програмима и мерама које реализује 
Национална служба за запошљавање: субвенције за покретање самостал-
не делатности, субвенције за послодавце који запошљавају лица са еви-
денције НСЗ, обуке за преквалификацију и доквалификацију, информације 
о суфицитарним и дефицитарним занимањима. Саветници су обишли сео-
ска подручја: Девићи, Осоница, Прилике, Вича, Котража, Каона, Горачићи, 
Гуча, Тијање, Међуречје, Катићи и Кушићи. Присутни су имали прилику 
да сазнају које предности могу остварити при запошљавању уколико су 
пријављени на евиденцију НСЗ, као и да чују све важне информације које 
се односе на тржиште рада. 

Заинтересовани су искористили могућност и да се одмах пријаве на 
евиденцију НСЗ.

Караван је био у Братљеву 19. маја, у ОШ „Милан Вучићевић“, а 23. маја 
у Старом Селу, у ОШ „Проф. др Недељко Кошанин“. Ана Дојчиловић

Јелена Шћекић

ДАНИ КАРИЈЕРЕ У АГРОБИЗНИСУ

ИНФОРМАЦИЈЕ О УСЛУГАМА И ПРОГРАМИМА НСЗ

НСЗ на Међународном пољопривредном сајму

Каравани запошљавања у Mоравичком округу

Сви који траже посао у пољопривреди, то су могли да ураде на „Данима каријере у 
агробизнису“. Наиме, први пут је пружена могућност излагачима да огласе расположива радна 

места на огласној табли штанда Националне службе за запошљавање
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Славица Васовић из Сомбора, Верица Авлијаш из 
Београда и Марина Трифуновић из Панчева ового-
дишње су добитнице награда за најбоље минијату-
ре израђене традиционалним техникама. Додељена 

је и награда у категорији млади аутор, модном дизајнеру 
Слободану Митровићу из Беле Паланке, као и специјал-
но признање групи младих аутора: Урошу Антићу, Маји 
Бежуљ, Милици Николин и Љиљани Митровић за до-
принос у очувању културног наслеђа. 

Славица Васовић добитница је две награде, за минија-
туру у техници веза и златовеза и минијатуру у техници 
ткања. Ручним радом бави се од детињства. „Ова награда 
ми много значи, потајно сам је очекивала јер сам се много 
трудила и радила. Новац ћу искористити да купим разбој 
на којем ћу моћи код куће да направим све што замислим“, 
каже Славица.

Изложбу је отворио проф. др Владимир Маринковић, 
потпредседник Народне скупштине, који је истакао да је ово 
јединствена прилика да видимо лепоту наше традиције и да 
подржимо и оснажимо жене које се баве тим послом.

„Држава ће се трудити да направи још бољи амбијент за 
развој ове области. Протоколи Народне скупштине и репу-
бличке и покрајинске владе користе рукотворине Етно-мре-
же као дипломатске поклоне, чиме се промовише аутен-
тичност и лепота наслеђа Србије, а у исто време обезбеђује 
приход за жене на селу“, додаје Маринковић.

„Етно-мрежа“ пети пут организује изложбу која је је-
динствена жирирана манифестација у области рукотворина 
и ауторима пружа прилику да покажу своју креативност и 
добију признање јавности. Циљ је очување традиционалног, 
богатог наслеђа Србије и мотивација жена да се баве произ-

водњом рукотворина. Стигло је 150 експоната из више од 30 
општина у Србији.

„Ове године пријавио се највећи број аутора, а минија-
туре које су изложене представљају традиционалне технике: 
вез и златовез, ткање, нецање, чипку, керамику и пустовање“, 
каже Виолета Јовановић из „Етно-мреже“ и додаје да све 
жене у оквиру „Етно-мреже“ живе од свог рада, а искуство 
говори да млади који се посвете том послу врло брзо покрећу 
мали бизнис.

„Етно-мрежа“ промовише производњу рукотворина као 
перспективну привредну грану, која уз не тако велика ула-
гања може да обезбеди запослење и извор прихода за више 
од хиљаду жена у Србији, али може и да допринесе промени 
имиџа земље у свету. 

За најбоље ауторе по избору стручног жирија обезбеђене 
су новчане награде кроз спонзорство друштвено одговорних 
компанија које су препознале значај ове иницијативе и ак-
тивности „Етно-мреже“, попут Телекома Србија, ЦРХ и Еуро-
банке. Поред тога, манифестација „100 жена - 100 минијату-
ра“ добила је институционалну подршку Народне скупштине 
Србије и НАЛЕД-а. 

„Етно-мрежа“ је установила ову изложбу 2010. године, 
како би мотивисала произвођаче да усаврше вештине у тра-
диционалним техникама и изразе у ограниченом формату - 
минијатури, који представља уметничку целину и приказује 
степен вештине и креативности аутора. На првој изложби, у 
Библиотеци града Београда, учествовало је 45 ауторки. Већ 
на другој, 2011. године у Народној банци, било је знатно више 
пријављених ауторки, а сама изложба привукла је велику 
пажњу јавности. Трећа изложба је организована у Етнограф-
ском музеју 2013. године, а следеће и четврта јединствена 
жирирана изложба у Хотелу „Хајат“, која је реализована и на 
регионалном нивоу и за коју је било 130 пријављених екс-
поната. 
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Јелена Бајевић



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 
Млинска 16  
тел. 016/202-411

Пожаревац 
Шумадијска 31 
тел. 012/538-100

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

Ужице 
Железничка 22 
тел. 031/590-600

Пријепоље 
Санџачких бригада 11 
тел. 033/719-011

Чачак 
Жупана Страцимира 35 
тел. 032/303-700

Шабац 
Масарикова 31 
тел. 015/361-700

Лозница 
Кнеза Милоша 3 
тел. 015/879-700

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

Гњилане
Горње Кусце бб
тел. 064/8107-244
       

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

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

Косовска Митровица
Дрварска 10
тел. 028/423-090

АДРЕСЕ ФИЛИЈАЛА НСЗ

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН


