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Уводник
Важност МСПП-ова и њиховог развоја препозната је од стране Вла-
де Србије, те је 2016. проглашена за „Годину предузетништва“. Сама 
чињеница да у Србији тренутно послује више од 300.000 малих и 
средњих предузећа, у којима ради 65% укупно запослених, довољ-
но говори о потреби унапређења и бриге за њихово пословање, као 
главног покретача развоја укупне привреде Србије. Као главни про-
блем развоја постојећих МСПП-ова и покретања нових старт-ап проје-
ката појављује се питање финансирања. У Србији банкарски сектор 
у већини случајева не подупире финансијским средствима старт-ап 
предузетнике, који немају континуитет како у пословању, тако ни у 
сталним приходима, нити имају неку некретнину у власништву којом 
би осигурали кредит. О алтернативним видовима финансирања ма-
лих и средњих предузећа и предузетника и о разлозима због којих 
они још увек нису довољно заживели у Србији, разговарали смо са 
Александром Грачанцем из Сектора за предузетништво у Привредној 
комори Србије. Више у Теми броја, у тексту под називом Маратон 
који траје.
Већ 15. септембра требало би да буде познато да ли ће бити промење-
на минимална цена рада у Србији, а по правилу, ставови послодаваца 
и синдиката се разликују. Иако већина послодаваца истиче да нема 
довољно простора да се минималац повећа, синдикати су мишљења 
да је повећање нужно, јер је садашња цена рада недовољна и за за-
довољавање основних егзистенцијалних потреба. Због тога се може 
очекивати да преговори социјалних партнера, синдиката и послода-
ваца, о повећању минималне цене рада неће бити нимало лаки. Више 
о овој теми у тексту Нужно повећање зарада.
Да модерно самоуправљање и даље постоји, говори текст И то 
постоји у Србији. Наиме, шведска софтверска компанија „Сивус“ 
(Seavus), која има огранак у Србији, допушта својим запосленима да 
сами доносе одлуке битне за рад. Оваквим начином руковођења за-
довољан је и послодавац и запослени, јер како сами кажу, све одлуке 
које доносе на овај начин имају тимски префикс и, што је још битније, 
свакој потреби, предлогу или евентуалном проблему посвећена је 
пуна пажња и поронађен начин да се реши. Колектив је задовољан 
чињеницом да им овакав модел пословања даје слободу да буду кре-
ативни и мотивисани. Ово је свакако модел на који би многе фирме у 
Србији могле да се угледају.
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Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална пи-
тања формирало је Сектор за антидискриминациону поли-
тику и унапређење родне равноправности, како би се уна-
предио положај жена, маргинализованих група и пружила 

подршка за ублажавање мигрантске кризе. Један од приоритета овог 
сектора је рад на Закону о забрани дискриминације, који би Влада Ср-
бије у новембру требало да предложи Скупштини на усвајање.

„Очекујемо да овај сектор својим радом значајно допринесе по-
бољшању положаја жена у нашем друштву и кроз нови Закон о родној 
равноправности. Носилац овог закона је управо Сектор за антидискри-
минациону политику и унапређење родне равноправности, односно 
Министарство рада, запошљавања, борачких и социјалних питања, по 
Закону о Влади. У оквиру ове области, министарство ће у најскоријем 
року формирати радну групу за доношење низа прописа, чије ће ус-
вајање значајно допринети положају жена у нашем друштву. У актив-
ности радне групе биће укључени сви релевантни актери, укључујући 
и невладин сектор“, каже Нина Митић, в.д. помоћница министра за ан-
тидискриминациону политику и унапређење родне равноправности.

„Министарство сарађује са Повереницом за заштиту равноправ-
ности, Координационим телом за родну равноправност Владе Републи-
ке Србије, са Политичким саветом и Мултисекторским телом, невлади-
ним организацијама и удружењима чији је циљ заштита и унапређење 
равноправности. Заједничким снагама радићемо на измени и допуни 
Закона о забрани дискриминације, како би био усклађен са европским 
законодавством. Тиме ћемо унапредити регулаторни оквир за зашти-
ту грађана и грађанки од дискриминације и остварити интензивну 
сарадњу са организацијама цивилног друштва, стручном јавношћу и 
медијима“, истиче Нина Митић.

Приликом усвајања и примене прописа, Министарство за рад, за-
пошљавање, борачка и социјална питања ће као и до сада успешно са-
рађивати са свим релевантним актерима.

Министарство је у завршној фази добијања пројекта увођења на-
ционалне СОС телефонске линије, који ће спровести уз подршку ЕУ, ради 
унапређења националних капацитета за подршку жртвама насиља. 
Наш модел СОС телефона биће по моделу најбоље праксе у ЕУ.

Када је у питању антидискриминациона политика, ово министар-
ство ће поред помоћи свим маргинализованим групама и пружања 
подршке ублажавању мигрантске кризе, наставити и са интеграцијом 
Рома и Ромкиња у Републици Србији, а све у складу са постојећом стра-
тегијом. Такође, у циљу унапређења компетенција запослених, у плану 
су обуке социјалних радника, као и инспектора за рад, затим у вези са 
трговином људима, злоупотребом дечјег рада, запошљавањем и марги-
нализованим друштвеним групама, које ће почети од октобра.

Министар пољопривреде Бранислав Недимовић изјавио је да 
је потписивањем Меморандума о сарадњи на реализацији 
пројекта „Повећање прилика за запошљавање сезонских 
радника“, између Немачке развојне агенције (ГИЗ), НАЛЕД-а 

и ресорних министарстава, омогућено успостављање електронског 
система за ангажовање сезонских радника у пољопривреди, као и суз-
бијање сиве економије у земљи.

„Највећи део послова у пољопривреди се обавља у црној зони, нај-
више због бирократских препрека“, казао је Недимовић, додајући да ће 
се успостављањем ваучера, тренутног електронског уписивања радни-
ка на терену, у систем укључити од 80 до 100 хиљада људи. Као резул-
тат тог пројекта, Недимовић сматра да ће се следеће године повећати 
број регистрованих запослених који ће имати пензијско и инвалидско 
осигурање.

„Корист ће имати држава, јер ће имати јасно евидентирана лица, 
осигураће се порески приходи, а и послодавци ће имати корист и биће 
заштићени“, рекао је министар пољопривреде.

Захваљујући пројекту биће израђена и апликација за мобилне те-
лефоне, преко које ће послодавци тренутно моћи да пријаве сезонске 
раднике. Пројекат који заједнички реализују НАЛЕД и Немачка развој-

на сарадња (ГИЗ) финансиран је средствима немачког Савезног минис-
тарства за економску сарадњу и развој (БМЗ), а партнери су Министар-
ство пољопривреде, Министарство рада и Министарство финансија. 

Министар рада Зоран Ђорђевић истакао је да је Мађарска, која је 
такође применила електронски систем пријављивања радника сезона-
ца, на тај начин значајно смањила број незапослених и рад у сивој зони.

„Чак 65 одсто грађана који раде сезонске послове у пољопривреди 
у последњем кварталу прошле године радило је без пријаве. Мењаћемо 
закон, у смислу увођења обавезе пријављивања радника истог тренут-
ка“, рекао је Ђорђевић и додао да ће Инспекција рада појачати контроле 
на терену.

Амбасадор Немачке у Србији Аксел Дитман истакао је да ће проје-
кат омогућити да и људи из најнижих слојева друштва, који иначе и 
највише раде на сезонским пословима, буду уведени у легални систем 
рада.

Председник Управног одбора НАЛЕД-а Александар Ружић рекао је 
да је за развој пројекта издвојено 400.000 евра и додао да ће послода-
вцима који ангажују сезонце, пензионере и младе старости између 15 и 
18 година и пријаве их електронским путем, порези и доприноси 
бити умањени 30 одсто. В. П.

УСКОРО НОВИ ЗАКОН О РОДНОЈ 
РАВНОПРАВНОСТИ

Из сиве зоне излази 100.000 радника

Нови Сектор за антидискриминациону политику

Запошљавање сезонских радника

У оквиру ове области, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања ће формирати радну 
групу за доношење низа прописа, чије ће усвајање значајно допринети положају жена у нашем друштву

     
Један од приоритета овог сектора је рад на Закону о 

забрани дискриминације, који би Влада Србије у новембру 
требало да предложи Скупштини на усвајање
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МАРАТОН КОЈИ ТРАЈЕ
ТЕМА БРОЈА    Алтернативни видови финансирања сопственог бизниса

Микрофинансирање је намењено почетницима у бизнису, јачању предузетништва, микрофирмама које имају до 
10 запослених, малим фирмама, незапосленима за самозапошљавање, социјалној инклузији, ширењу капацитета и 

креирању нових радних места у постојећим МСПП фирмама. У последњих пет година у Србији је одобрено око 32.000 
микрокредита, просечног износа 1.409 евра. Обим би свакако био већи да постоји јасна законска регулатива

Важност МСПП-ова и њиховог развоја препозната је од стра-
не Владе Србије, те је 2016. проглашена за „Годину предузет-
ништва“. Сама чињеница да у Србији тренутно послује више од 
300.000 малих и средњих предузећа, у којима ради 65% укупно 

запослених, довољно говори о потреби унапређења и бриге за њихо-
во пословање, као главног покретача развоја укупне привреде Србије. 
Као главни проблем развоја постојећих МСПП-ова и покретања нових 
старт-ап пројеката појављује се питање финансирања. У Србији банкар-
ски сектор у већини случајева не подупире финансијским средствима 
старт-ап предузетнике, који немају континуитет како у пословању, тако 
ни у сталним приходима или неку некретнину у власништву којом 
би осигурали кредит, наводи се у студији „Важност микрокредитног 
сектора у Србији као подстицај развоја малог и средњег предузећа и 
предузетника“, коју су заједно радили проф. др сц. Зоран Најдановић 
са Универзитета за право и финансије из Загреба и проф. др сц. Алек-
сандар Грачанац из Сектора за предузетништво у Привредној комори 
Србије. Са професором Грачанцем разговарамо о алтернативним ви-
довима финансирања малих и средњих предузећа и предузетника и о 
разлозима због којих они још увек нису довољно заживели у Србији.

Шта у ствари зна-
чи појам „микрокреди-
тирање“ и ко може да 
конкурише за микро-
кредите?

То један од облика 
финансирања малог и 
средњег бизниса који у 
Европи и свету има дугу 
традицију. Зачетником 
микрокредитирања сма-
тра се Фридрих Филхелм 

Рајфајзен, који је сеоске кре-
дитне уније 1864. године ујединио у пољопривредну банку. Јемство за 
подизање микрокредита у пољопривредној Рајфајзен банци тадашњи 
корисници су морали да осигурају уз помоћ гаранција других чланова 
задруге којој су припадали.

Европска унија промовише микрофинансирање као облик алтерна-
тивног финансирања малог бизниса, који се заснива на уређеној закон-
ској регулативи, тако што прецизира да микрофинансијске институције 
и небанкарске организације могу кредитирати почетнике у бизнису и 
мала предузећа. Ова пракса је веома развијена у Белгији, Холандији, 
Италији, Шпанији, а посебно у Немачкој, где и по моделу јавно-приват-
ног партнерства функционише више од 40 микрофинансијских инсти-
туција. 

Микрофинансирање је првенствено намењено почетницима у биз-
нису, јачању предузетништва, микрофирмама које имају до 10 запос-
лених, малим фирмама, незапосленима за самозапошљавање, социјал-
ној инклузији, ширењу капацитета и креирању нових радних места у 
постојећим МСПП фирмама. Инвеститори из ЕУ и САД, међу којима су 
посебно заинтересовани социјални инвеститори, верују да је микрофи-
нансирање једно од веома важних решења за смањење незапослености 
и сиромаштва, као и да би страна улагања била уз законску регулативу 
која би ефикасно уредила тај сегмент пословања. 

Истраживањем које сте радили утврђено је да формалне 
изворе кредитирања не користи чак 60% МСПП, а посебно их 
ретко користе мали предузетници и предузећа у власништву 
жена. Зашто микрокредитирање још увек није у довољној мери 
заступљено у Србији? Имате ли податак колико је микрокреди-
та до сада пласирано?

У последњих пет година, микро, малим и средњим предузећима 
у Србији одобрено је око 32.000 микрокредита, просечног износа 1.409 
евра, где је производња заступљена са 20%, пољопривреда са 25%, док 
је остало усмерено у све врсте услуга. Отворено је око 53.000 нових рад-

     
Стратегијом развоја МСПП Министарства привреде, 

усвојеном за период 2015-2020, предвиђено је унапређење 
алтернативних извора финансирања доношењем Закона 

о микрофинансирању

     
У последњих пет година, микро, 
малим и средњим предузећима 
у Србији одобрено је око 32.000 
микрокредита, отворено је око 
53.000 нових радних места, а 

више од половине одобрених ми-
крозајмова у Србији (55%) корис-

тиле су предузетнице

     Лепеза микрокредита

У последње две и по године у ЕУ је реализовано више од 390.000 микрофинансирајућих кредита, са просечно одобреним сред-
ствима од 8.500 евра, у износу од преко 1,5 милијарди евра за чак 121.270 микрофирми. 
У Великој Британији у периоду од почетка глобалне финансијске кризе 2008. године, више од 3,5 милиона грађана почело је 
микробизнисе, где су предњачили млади предузетници, са више од 60%, а остатак су чиниле социјалне групе, од грађана који су 
остали без посла до оних који су отишли у пензију и са 65 година одлучили да отпочну бизнисе. Сви су користили лепезу микро-
кредита. Према препорукама ЕК, земље чланице су и пре почетка глобалне финансијске кризе користиле микрофинансирање 
као добар алат за борбу против незапослености и на тај начин сачувале социјалну кохезију у друштву, укључујући и маргинали-
зоване групе у процес микрокредитирања.
Максимални износ микрокредита у овим земљама је до 25.000 евра, али су тенденције последњих година да не буде огра-
ничења, с обзиром да се износи микрокредита крећу од 5.000 до 50.000, па чак и 100.000 евра, какав је случај у Холандији. 
Средства се усмеравају у зависности од тога на коју је циљну групу стављен фокус. Просечан микрокредит у Србији који данас 
користе предузетници износи између 800 и 1.000 евра, док је тај просек у земљама ЕУ између 7.000 и 7.500 евра.
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них места. Више од половине одобрених микрозајмова у Србији (55%) 
користиле су предузетнице. 

Тренутно су на српском тржишту присутне три микрофинансијске 
организације (регистроване као д.о.о.): Микроразвој, МикроФинС из Бе-
ограда и Агроинвест из Новог Сада. Ове агенције послују у складу са 
Законом о банкама, што значи да су појављују као посредници између 
клијента и банке. Оне за своје клијенте уплаћују депозит и гарантују 
да ће клијент у договореном временском року извршити своје обавезе. 
С друге стране, клијент је у обавези да за своју пословну идеју при-
преми бизнис план који мора јасно пројектовати одрживо пословање. 
Сваки клијент је у могућности да понуди оно што има као јемство за 
своје пословање, а агенције на основу процена бизнис плана преузи-
мају ризик за сваког клијента понаособ. С друге стране, агенције имају 
регулисан однос са пословним банкама. Међутим, непостојање закон-
ског оквира на крају процеса иде на штету малим предузетницима, јер 
микрокредит од микрокредитне организације могу да приме искљу-
чиво путем неке од пословних банака, па каматна стопа коју плаћају 
досеже 28-36% годишње, што је изузетно високо и кочи предузетника 
у развоју. Једино законском регулативом, којом би се омогућило само-
стално пословање микрокредитних организација у Републици Србији, 
каматна стопа би се преполовила, јер би се избегао трошак банке као 
посредника. 

Тренутно ниједна банка у Србији није спремна да континуирано, 
учешћем у портфолиу, подржава микрокредитирање преко међуна-
родних финансијских институција, већ су модели сарадње засновани 
искључиво на комерцијалној основи, што је још један разлог због чега 
треба да постоје овакви алтернативни видови финансирања малог биз-
ниса.

Који је разлог што је Закон о микрокредитирању још увек 
на чекању?

Идеја о микрофинансирању код нас стара је већ неколико година. 
Европска банка за обнову и развој, УСАИД и релевантне институције у 
Србији радили су на овом пројекту. Према пројекту УСАИД-а (Technical 
Assistence BEP: Business Enabling Project), чији је циљ да обухвати регу-
латорни оквир за небанкарске и недепозитне финансијске институције, 
формирана је радна група унутар НБС као интерна група. У оквиру овог 
концепта закона биле би обухваћене све небанкарске и недепозитне 
финансијске институције, у које спадају и микрокредитне институције. 
Извесно је да ће микрофинансијске институције бити обухваћене овом 
регулативом.

Временски оквир за де-
финисање предлога није 
одређен, али се руково-
ди планом реализације 
у кратком средњем року. 
Пословањем недепозитних 
финансијских институција 
пружиће се шира могућност 
пружања финансијских ус-
луга, као што су послови са 
становништвом и привре-
дом, што значи да ће њихо-
ва институционализација 
подразумевати повећање 
конкуренције у понуди фи-
нансијских услуга. Ове ин-

ституције су веома важне и 
због учешћа у финансирању и формирању старт-ап компанија.   

Микрофирме или они који о уласку у посао тек размишљају (не-
запослени који желе да се самозапосле), за банке нису интересантни 
и кредибилни клијенти. Услов за сваки кредит, позајмицу, појединци 
који планирају самозапошљавање морају да гарантују имовином, коју 

углавном не поседују. Ту је кључни моменат - да се свима њима омогући 
законодавно институционални амбијент подршке да отпочну реализа-
цију бизнис идеја. Стратегијом развоја МСПП Министарства привреде, 
усвојеном за период 2015-2020, предвиђено је унапређење алтернатив-
них извора финансирања доношењем Закона о микрофинансирању. 

Истраживање које сте радили показало је да је више од 70% 
предузетника у Србији заинтересовано да користи кредите за 
унапређење сопственог посла. Колика је садашња годишња ин-
вестиција по предузетнику и где смо ми у односу ЕУ?

На основу анкета које смо радили, али и разговора које сваки дан 
водимо са предузетницима, тај проценат се креће око 10 одсто. Ово је 
још увек доста нижи проценат у односу на земље ЕУ, али како се буду 
повећале могућности коришћења средстава која су стимулативна за 
развој бизниса, тај проценат ће се сигурно повећавати, што ће значити 
да ће предузетници отварати нова радна места.

Где је Србија у односу на своје комшије по овом питању?
У Републици Хрватској закон о микрокредитним организацијама 

имплементиран је у национално законодавство још 2006. године, на 
самом почетку приступних преговора, чак 7 година пре уласка у ЕУ. 
Испреговарано је да микрокредитне организације у Хрватској могу 
примати и депозите од својих чланова, што није уобичајено. Код њих 
постоје мале банаке, под називом “штедне банке”, са минималним ка-
питалом од 1 милион евра, што представља вишеструко мањи капитал 
од оснивачког капитала за банку великих овлаштења. Тиме се створила 
позитивна конкуренција на кредитном тржишту, која је резултирала 
повећањем разноликих кредитних производа. У Хрватској само 20% 
предузетника има приступ банкарским кредитима, док је 80% оријен-
тисано према микрокредитирању. Просечан износ микрокредита у Хр-
ватској је око 5.000 евра.

Могућностима развоја МСПП бавите се дуго. Која је ваша 
порука предузетницима у Србији?

У односу на ранији период, предузетници или они који тек размиш-
љају да уђу у предузетничке воде, имају много више могућности за от-
почињање и развој својих бизниса. Сада постоје институције и фондови 
којима могу да се обрате и аплицирају за финансијска средства која су 
им потребна за развој. Ипак, сви који се одлуче да крену овим путем 
морају се наоуружати стрпљењем, јер је предузетништво маратон који 
траје. То је процес и успех се не постиже преко ноћи. Амбијент се из 
дана у дан побољшава, али никада није идеалан. Нова законска решења 
свакако ће допринети даљем напретку.

У земљама ЕУ је све подређено малом бизнису, па су све законске 
процедуре и одлуке које се доносе у парламентима прилагођене преду-
зетницима. Иако те земље немају проблем са парафискалним намети-
ма и сивом економијом, често ћете чути да им је потребно још разли-
читих финансијских алтернатива, додатне обуке у знањима, подизање 
нивоа квалитета производа, проширивање тржишта и сл.

     
Инвеститори из ЕУ и САД, међу 
којима су посебно заинтересо-
вани социјални инвеститори, 

верују да је микрофинансирање 
једно од веома важних решења 
за смањење незапослености и 

сиромаштва, као и да би страна 
улагања била уз законску регу-

лативу која би ефикасно уредила 
тај сегмент пословања

     
Пословањем недепозитних финансијских институција 

пружиће се шира могућност пружања финансијских услу-
га, као што су послови са становништвом и привредом, 

што значи да ће њихова институционализација подразу-
мевати повећање конкуренције у понуди финансијских 

услуга

     Бољи дани за предузетнике
Од 2004. године до данас донете су четири стратегије за развој 
МСПП у Србији. Иако је постојала свест о неопходности да се помог-
не бржи развој малог бизниса, само доношење стратегија није обез-
бедило довољну координацију ресорних министарстава и институ-
ција задужених за њихово спровођење. Већи прилив инвестиција 
2005. помогао је и развој МСПП, али је он у знатној мери заустављен 
2008. године, услед глобалне економске кризе. Стратегијом Владе 
Србије која је усвојена прошле године и програмом „Година преду-
зетништва“ поново смо се покренули, а одлуке које су тада донете 
ишле су у правцу да се проблеми који најчешће муче предузетнике 
системски реше. Стандарди који постоје у ЕУ сада се примењују у 
пркси, па је реално рећи да предузетнике у Србији чекају много по-
вољнији услови за развој.

Весна Пауновић
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НА ДОБРОМ ПУТУ

СТО ГОДИНА ОД ОСНИВАЊА

Према подацима Националне службе за запошљавање, на званичној евиденцији незапослених је најмањи 
број лица у последњих 25 година

Тренутно је у обе фабрике„Леони“ у Србији запослено 5.770 људи, а са трећом, новоизграђеном фабриком 
у Нишу, ова компанија ће бити највећи послодавац у производном сектору у Србији

На евиденцији Националне службе за запошљавање тренутно се 
налази 638 хиљада људи“, рекао је гостујући у Дневнику РТС-а 
Зоран Мартиновић, директор НСЗ. Према његовим речима, то је 
најмањи број у последњих 25 година, а званични подаци за дру-

ги квартал ове године биће познати 31. августа, када се у потпуности 
обради статистика.

„Крајем овог месеца имаћемо званичне податке о стопи незапосле-
ности, али сам сигуран да ће бити још нижа. Најповољнија стопа неза-
послености била је 13 одсто крајем прошле године, а реално је очекива-
ти да сада буде испод тога“, каже Мартиновић и додаје да је статистика 
на евиденцији Националне службе за запошљавање забележила нај-
мању незапосленост од 1992. године.

„У летњим месецима смањење незапослености се осећа у 
пољопривреди, грађевинарству, трговини, угоститељству. Има доста 
рада ‚на црно‘, али има и пријава на обавезно социјално осигурање“, 
напоменуо је директор НСЗ.

„Ако у другом кварталу забележимо пад испод 13%, на којем ни-
воу смо били крајем прошле године, онда би то за нас у овом тренутку 
био заиста добар резултат. До краја године очекујем значајно смањење 
незапослености, а наш циљ је стопа од 11 до 12 одсто. То би показало 
да смо на добром путу и да је тржиште рада оживело“, напомиње Мар-
тиновић.  

На питање која занимања нуде највише шанси на тржишту рада, 
Мартиновић је истакао да оператери за рад на рачунарима свакако 

имају велике шансе да 
брзо дођу до посла.

„Они се на нашој еви-
денцији кратко задржа-
вају. Врло често се ни не 
пријављују, јер их већ то-
ком школовања селектују 
разне компаније. Такође, 
већа тражња постоји за 
инжењерима из области 
машинства, грађевинар-
ства, поготово онима који 
поседују лиценце. Траже-
ни су и дипломирани фармацеути, стручњаци за банкарство, финан-
сије. И лекари са специјализацијама могу да бирају посао, али нажалост 
многи од њих одлазе у иностранство, тежећи за бољим условима рада 
и бољом зарадом. Лако се запошљавају и они који поседују различите 
занате, вештине и способности које им омогућавају да се лако укључе 
у процес рада”, рекао је Мартиновић и додао да на евиденцији НСЗ има 
900 људи из ИТ сектора.

„До сада је преко Националне службе за запошљавање преквали-
фиковано 1.440 лица за ово дефицитарно занимање“, истакао је Марти-
новић.

Компанија Leoni Wiring Systems Southeast d.o.o. организовала је 
дане отворених врата у фабрикама у Прокупљу и Малошишту у 
Дољевцу код Ниша, у оквиру обележавања 100 година од осни-
вања. Више од 1.000 грађана ових општина, као и представници 

локалних самоуправа, пословни партнери, медији и чланови породица 
запослених, обишли су производне хале и упознали се са радом и про-
цесом производње. 

„Супер је, деца су одушевљена, баш им се свидело како је било“, 
изјавила је Прокупчанка Мира Радосављевић, која је дошла са децом у 
фабрику у Прокупљу.

Откако је пре осам година дошла у Србију, немачка компанија „Ле-
они“ отворила је производне погоне на три локације, а од почетних 750 
данас упошљава 5.770 радника. 

„Толико смо задовољни радом наше компаније у Србији да разма-
трамо могућност да наредне године почнемо са изградњом и четврте 
фабрике. Тренутно истражујемо локацију за ту намену“, рекао је дирек-
тор компаније „Леони“ за Србију Клеменс Сакс. 

Подсећамо да је недавно у Нишу, у присуству председника Србије 
Александра Вучића, свечано покренута производња у новоизграђеном 
трећем производном погону компаније „Леони“ у Србији. У овом погону 
ће до краја наредне године бити запослено око 1.500 нових радника.

Фабрика у Прокупљу, која производи кабловске системе за BMW, 
почела је да ради 2009. године, а фабрика у Малошишту, у којој се про-
изводе аутомобилски каблови за „Ланд Ровер“ и „Јагуар“ основана је 

2014. Укупна вредност досадашњих инвестиција компаније „Леони“ у 
Србији је 75 милиона евра. Тренутно је у обе фабрике запослено 5.770 
људи, а са трећом, новоизграђеном фабриком у Нишу, „Леони“ ће ускоро 
са укупним бројем запослених од близу 8.000 бити највећи послодавац 
у производном сектору у Србији.

„Леони“ и Национална служба за запошљавање негују одличну са-
радњу од самог доласка ове компаније у Србију. Дану отворених врата у 
име Националне службе за запошљавање присуствовали су Драган Си-
кимић, заменик директора НСЗ, Бобан Матић, директор Филијале Ниш 
НСЗ и Жарко Стојановић, организатор образовања одраслих у Филијали 
Прокупље НСЗ. Владан Крстић

Незапосленост на историjском минимуму

Дан отворених врата у „Леонију“

     
„Леони“ и Национална служба за запошљавање 

негују одличну сарадњу од самог доласка ове
компаније у Србију
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У Филијали Пирот НСЗ уру-
чени су сертификати по-
лазницима обука за ко-
зметичара и помоћника 

кувара. 
Обука за 7 козметичара фи-

нансирана је из средстава Европ-
ске уније кроз пројекат „ЕУ помоћ 
теже запошљивим групама“. Обезбеђени су уџбеници, радни материјал 
и опрема, као и заштита на раду, а извођач обуке, Удружење „Panacea 
solution“ из Београда, уручио је полазницама пакете са основним пре-
паратима и алатом за пружање маникирских услуга (УВ лампа, мака-
зе, гелови, итд). 

Полазнице су изузетно 
задовољне организацијом, 
садржином и спровођењем 
обуке, озбиљношћу пре-
давача, а посебно својим 
новим знањима, за која 
процењују да су веома кон-
курентна на тржишту рада, 
што ће повећати њихове 
шансе за запослење или 
отпочињање сопственог 
бизниса.

Обука за 6 помоћни-
ка кувара финансирана је 
средствима Националне 
службе за запошљавање и 
била је намењена особама 
са инвалидитетом. Извођач 
обуке је био Народни уни-
верзитет из Ниша, а реа-
лизована је у пословном 
простору ДОО „Мармил“ 

из Пирота, односно савремено опремљеној кухињи ресторана „Бјанка“. 
Убрзо по завршетку обуке једна особа је засновала радни однос у „Мар-
милу“ на пословима помоћног радника, чиме је обука добила своју кон-
кретну потврду. И остали кандидати су мотивисани за запошљавање 
на пословима помоћника кувара и планирају да успоставе контакт са 
угоститељским објектима на подручју Пирота. 

Иначе, ИПА пројектом 2012 планиран је обухват 84 лица за обуке 
за тржиште рада. До сада је реализовано 7 обука за укупно 74 лица: за 
цвећара, собарицу, посластичара, козметичара, вођење пословних књи-
га, енглески језик и основне компјутерске вештине. У току је анимирање 
незапослених за обуку за енглески језик Б1 ниво, чије се отпочињање 
планира за крај августа, почетак септембра. 

На конкурсу, који је расписан 
11. августа и траје 30 дана, 
биће изабрано 100 полазника, 
а они ће, кажу у Министарству 

унутрашњих послова, проћи обуку на-
кон које ће постати ватрогасци. Кан-
дидати могу да поднесу пријаве поли-
цијској станици у месту пребивалишта.

Да би се неко пријавио на конкурс, 
кажу у МУП-у, мора да испуни услове, 
међу којима је и обавезно држављан-
ство Србије, односно пријављено преби-
валиште на српској територији најмање 
четири и по године, од тога најмање 
годину дана на територији организа-
ционе јединице за коју се расписује 
конкурс, до дана закључења конкурса. 

Заинтересовани кандидати треба да имају између 19 и 30 го-
дина, а што се стручне спреме тиче, услов је завршена средња 
школа и положен возачки испит Ц категорије. Такође, не смеју 
постојати безбедносне сметње за заснивање радног односа у 
МУП-у, а морају се испуњавати и посебни услови што се тиче 
здравствене, психофизичке и базичне моторичке способности. 

Након предаје докумената обавиће се селекција према испуње-
ности критеријума који зависе од лекарског прегледа, провере пси-
холошких и моторичких способности, али и разговора који ће бити 

обављени са сваким кандидатом понао-
соб. Кандидати могу бити елиминисани у 
сваком делу процеса селекције, уколико 
не задовоље услове из тог дела процеса.

На основу збирног резултата посебних 
критеријума, урадиће се прво прелими-
нарна, а након тога комисија ће утврдити 
и коначну ранг-листу кандидата. Стручна 
обука полазника који буду изабрани трајаће 
17 радних недеља. Након завршене обуке 
биће распоређени у ватрогасно-спасилач-
ким одељењима у 46 општина у Србији, међу 
којима су Нови Сад, Доњи Милановац, Мај-
данпек, Уб, Босилеград, Сента, Крушевац...

Из МУП-а истичу да кандидати уз пријаву обавезно прилажу 
оригинал извод из матичне књиге рођених, оригинал уверење о 
држављанству које није старије од шест месеци, уверење осно-
вног и вишег суда да се против кандидата не води кривични посту-
пак, оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи, очи-
тану личну карту или оверену фотокопију личне карте која није 
чипована и оверену фотокопију возачке дозволе Ц категорије.

Извор: Танјуг

Сузана Ђорђевић

КОНКУРЕНТНА ЗНАЊА

РАСПИСАН КОНКУРС ЗА 100 ВАТРОГАСАЦА

Сертификати за полазнике обука

Полазнице су изузетно задовољне организацијом, садржином и спровођењем обуке, озбиљношћу предавача, а 
посебно новим знањима која ће повећати њихове шансе за запослење или отпочињање сопственог бизниса

МУП је објавио конкурс за обуку ватрогасаца, а да би неки кандидат прошао мора, између осталог, имати између 
19 и 30 година, завршену средњу школу и положен возачки испит Ц категорије

     
Обука за енглески језик 
планирана je за крај ав-

густа, почетак
септембра
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ЧАРОБНИ СВЕТ ПАЧВОРКА
Очување традиције

Пачворк је интересантна техника шивења, која различите комаде тканине, по одређеном шаблону, 
спаја у целину

Ако сте креативни, волите ручни рад, стрпљиви 
сте - размислите о томе да научите пачворк 
технику. А када закорачите у овај свет боја и де-
зена, малих комада тканине који се стрпљиво 

повезују у права уметничка дела, никада нећете поже-
лети да изађете, јер свака нова идеја носи нову инспи-
рацију и још један уникатан предмет. Наша прича води 
вас у фантастични свет пачворка...

Прекривачи који подсећају на башту или ливаду, 
торбе из маште, папуче као из дечјих филмова, тако из-
гледају предмети од пачворка. Уметност која има упо-
требну вредност. Може се направити све што пожелите, 
овде је машта у првом плану, а техника се учи и то, како 
кажу у удружењу „Пачворк арт“, врло лако. Нама тако 
не изгледа, али спремни смо да пробамо.

„Почиње се од једноставних техника, учи се корак 
по корак, као у школи. На првим часовима упознајемо 
се са основним техникама пачворка, врстама ткани-
не, прибором који се користи“, објашњава нам Биљана 
Остојић, предавач и један од оснивача удружења. Већ 
годинама се труди да пренесе заинтересованима љу-
бав према овој уметности, а несебично преноси и своје 
знање. Оштар је критичар, али уме да похвали креативност, труд и рад, 
причају нам даме које једном месечно већ три године долазе на ради-
оницу код Биљане.

Посвећене, стрпљиве, пуне љубави према уметности и ручном 
раду, чувању традиције и лепоте, жене у удружењу „Пачворк арт“ пока-
зале су нам колика је срећа кад радите оно што волите. „Поред тога, из-
рада ових рукотворина има посебну чар ако их неком поклањате“, каже 
Весна Вујичић, која је сваки свој рад поклонила пријатељима. „Свако 
воли да добије јединствен и необичан поклон, а то је управо оно што 
ми овде правимо. Моја љубав према пачворку почела је захваљујући 
поклону који сам добила од пријатељице, кецељи од тексаса и чипке, 
урађеној у пачворк техници“, сећа се Весна и додаје да је тада схватила 
да то жели и мора да научи.

„Када се бавите ручним радом попут овог то је право уживање и 
опушта вас. Стално учимо нешто ново, откривамо нове технике, ма-
теријале, пратимо интернет, часописе о пачворку, увек имамо нови 
изазов, нову идеју“, кажу Нада Бојановић и Гроздана Маравић, обе 
заљубљенице у пачворк прекриваче.

Како би се сви делови уклопили и не би трошило време на парање 
и поновни рад, Биљана препоручује ученицама да обавезно направе 
скицу, израчунају тачно како ће да искроје и исеку материјал и одаберу 
боје да се све уклопи и добије савршен производ. У пажљиво одабране 
комаде тканина ове даме уносе сву своју енергију, креативност, стр-
пљење и посвећеност, због чега се ова уметност веома цени. Поред тога, 
потребно је и много времена да се уради један предмет, па тако кажу 
да је за израду једног већег прекривача потребно од недељу до месец 
дана, у зависности од саме израде, али и инспирације. Највећи изазов 
су, како кажу наше саговорнице, захтевне технике, тешке мустре које 
садрже велики број малих делова различитих облика и боја.

Са пачворком можете да се играте, неисцрпне су могућности уко-

лико имате добру идеју. „Ми правимо најразличитије предмете: сукње, 
торбе, кецеље, капуте, шешире, папуче, прекриваче, јастуке... Највећи 
нам је проблем да нађемо адекватне материјале по приступачним 
ценама, јер се у пачворку користе природни материјали са најразли-
читијим шарама“, кажу чланице „Пачворк арта“. Поред материјала, за 
израду предмета потребан је посебан прибор: табла, лењир, секач и ма-
шина.

Курсеви пачворка трају по три месеца, а радионице се организују и 
у међувремену, уколико постоји интересовање. Тренутно је у припреми 
радионица за древну батик технику, намењена онима који су завршили 
сва три курса. Радионице и састанци прилика су за чланице да раде, 
да покажу шта су направиле и научиле, да размене искуства, али пре 
свега да се лепо друже.

Радове ових 15 жена, заљубљеница у пачворк, публика је до сада 
могла да види на две изложбе. Прва је била у Општини Врачар 2015. го-
дине и привукла је велику пажњу, друга је одржана ове године у Гале-
рији „Икар“ у Земуну, а за следећу изложбу Биљана им је задала тешку 
тему - пејзажи.

     
Крпице

Према неким подацима пачворк је настао у древном Егип-
ту, када се користио за прављење различитих предмета. 

Крпче (енгл. patch) је сваки појединачни комад тканине који 
улази у састав пачворка, а квилт (енгл. quilt: јорган или проши-
ти) је традиционални креветски покривач направљен том тех-
ником. Од прибора су потребне: оловке, бојице, хартија и тањи 
картон, лењир и троугао, кројачки метар, маказе, игле и чиоде, 
машина за шивење, пегла и мање количине разних тканина.

Јелена Бајевић
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Oпшти услови огласа/конкурса 

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

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

- радни однос се заснива на неодређено време, са пуним радним временом;

- пробни рад, пол, године живота, ван оних које су прописане законом, школски успех и сл.  
  нису неопходни или елиминаторни услови;

- провера радних способности није предвиђена.

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

(осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано).

Како да предате оглас за слободна радна места 

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

У ОВОМ БРОЈУ

СЛОБОДНA РАДНA 
МЕСТA

754



   |  Број 740 | 30.08.2017. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs10 

Обавештење

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ  
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ
за пријаву војника у резерви из 

евиденције регионалних центара 
Министарства одбране, ради попуне 

радних места професионалних војника 
на одређено време

1. Подношење пријаве и потребна 
документација

Образац пријаве за попуну радних места професио-
налних војника кандидат може добити, попунити и 
поднети сваког радног дана, у периоду од 08.00 до 
14,00 часова, на следећим адресама војних пошта:

У месту службовања Бачка Топола: за вој-
не поште 1408 Бачка Топола и 1419 Бачка Топола: 
Касарна „Бачка“, Маршала Тита бб, Бачка Топола

У месту службовања Београд:
- за војне поште 1013 Београд, 1402 Београд, 2834 
Београд и 4557 Београд: Касарна „Топчидер“, Гар-
дијска 5, Београд
- за Војну пошту 1094 Земун: Главна 1, Земун
- за војне поште 1205 Београд, 4501 Београд, 4506 
Београд, 6870 Београд и 8909 Београд: Касарна 
„Бањица“, Рашка 2, Београд
- за војне поште 1431 Батајница, 1437 Батајница, 
1439 Батајница, 1440 Батајница, 3395 Батајница и 
4502 Београд: Аеродром „Батајница“, Пуковника 
Миленка Павловића бб, Батајница
- за Војну пошту 2084 Београд: Касарна „Кнежевац“, 
Ослобођења 30, Кнежевац, Касарна „Мајор Драгутин 
Гавриловић“, Нова прва бб, Зуце и објекат „Раља“, 
Душана Пухача бб, Раља
- за војне поште 2279 Београд, 2281 Београд, 2289 
Београд и 5076 Београд: Касарна „Дедиње“, Јована 
Мариновића бб, Београд
- за Војну пошту 2342 Београд: Војводе Степе 445, 
Београд
- за Војну пошту 4502 Београд: Аеродром „Батајница“, 
Пуковника Миленка Павловића бб, Батајница - радна 
места су у насељу Стари Бановци
- за Војну пошту 4522 Батајница: Насеље „13. мај“, 
Батајница
- за војне поште 5004 Јаково и 5011 Јаково: Касарна 
„Мајор Милан Тепић“, Армијска 1, Јаково
- за Војну пошту 5010 Зуце - Београд: Касарна „Мајор 
Драгутин Гавриловић“, Нова прва бб, Зуце
- за Војну пошту 6011 Београд: Сидриште „Ушће“, 
Ушће бб, Нови Београд
- за Војну пошту 9808 Београд: Мије Ковачевића 5, 
Београд

У месту службовања Бујановац: за војне поште 
3924 Бујановац, 4986 Бујановац и 5006 Бујановац: 
База „Југ“, насеље Боровац бб, Бујановац

У месту службовања Ваљево:
- за војне поште 3709 Ваљево и 9845 Ваљево: Касар-
на „Војвода Живојин Мишић“, Војводе Мишића бб, 
Ваљево
- за Војну пошту 2077 Горњи Милановац: насеље 
Боговађа, Лајковац

У месту службовања Врање:
- за војне поште 4984 Врање и 4996 Врање: Касарна 
„1. пешадијски пук књаза Милоша Великога“, Краље-
вића Марка 2, Врање
- за Војну пошту 4993 Врање: Касарна „1300 капла-
ра“, Пролетерских бригада бб, Врање

У месту службовања Горњи Милановац:
- за војне поште 1402 Београд и 2143 Горњи Милано-
вац: Касарна „Војвода Радомир Путник“, Кнеза Алек-

сандра 59, Горњи Милановац
- за Војну пошту 2077 Горњи Милановац: Николе 
Луњевице 88, Горњи Милановац

У месту службовања Зајечар: за војне поште 
4662 Зајечар и 6002 Зајечар: Касарна „Никола 
Пашић“, Николе Пашића бб, Зајечар

У месту службовања Зрењанин: за војне поште 
1407 Панчево и 3160 Зрењанин: Касарна „Народни 
херој Светозар Марковић Тоза“, Стевице Јовановића 
19, Зрењанин

У месту службовања Ковин: за Војну пошту 1439 
Батајница: Аеродром „Батајница“, Пуковника Милен-
ка Павловића бб, Батајница

У месту службовања Крагујевац:
- за Војну пошту 2078 Крагујевац: Касарна „Војвода 
Радомир Путник“, Кнеза Милоша 12, Крагујевац
- за Војну пошту 3262 Крагујевац: Крагујевачког окто-
бра бб, Крагујевац

У месту службовања Краљево:
- за војне поште 3701 Краљево, 4661 Краљево и 5019 
Крушевац: Касарна „Рибница“, Четврта црногорска 
бб, Краљево
- за војне поште 3711 Краљево, 4504 Краљево, 4652 
Краљево, 4656 Краљево и 4658 Краљево: Касар-
на „Јован Курсула“, Јована Бојовића 183, Јарчујак - 
Краљево
- за војне поште 5015 Лађевци и 5017 Лађевци: 
Аеродром „Лађевци“, Лађевци бб
- за Војну пошту 2077 Горњи Милановац: Тодоровић 
бб, Грдица - Краљево, насеље Богутовачка Бања, 
Краљево и насеље Мрсаћ, Краљево

У месту службовања Крушевац: за војне поште 
5019 Крушевац, 5801 Крушевац и 6910 Крушевац: 
Касарна „Цар Лазар“, Балканска 57, Крушевац

У месту службовања Куршумлија:
- за Војну пошту 4989 Куршумлија: Касарна „Топлич-
ки устанак“, 4. јули бб, Куршумлија
- за Војну пошту 2079 Ниш: Касарна „Књаз Михаило“, 
Чегарска бб, Пантелеј - Ниш

У месту службовања Лесковац: за Војну пошту 
4445 Лесковац: Касарна „Војвода Петар Бојовић“, 
Краља Милутина бб, насеље Доње Синковце - Леско-
вац

У месту службовања Младеновац: за Војну 
пошту 2078 Крагујевац, објекат „Ливаде“, Хајдук 
Вељкова бб, Младеновац

У месту службовања Неготин: за Војну пошту 
6002 Зајечар: Касарна „Никола Пашић“, Николе 
Пашића бб, Зајечар

У месту службовања Ниш:
- за војне поште 1575 Ниш, 4108 Ниш, 4504 Краљево, 
4667 Ниш и 4999 Ниш: Касарна „Мија Станимировић“ 
Јадранска бб, Ниш
- за војне поште 2079 Ниш, 4650 Ниш, 4983 Ниш и 
5464 Ниш: Касарна „Књаз Михаило“, Чегарска бб, 
Пантелеј - Ниш
- за Војну пошту 5019 Крушевац: Касарна „Књаз 
Михаило“, Чегарска бб, Пантелеј - Ниш и Кеј Коло 
српских сестара бб, Ниш
- за Војну пошту 6006 Ниш: Касарна „Аеродром“, 
Сарајевска бб, Ниш

У месту службовања Нови Пазар: за Војну пошту 
4659 Нови Пазар: Касарна „Рифат Бурџевић Тршо“, 
Миодрага Јанковића бб, Нови Пазар

У месту службовања Нови Сад:
- за војне поште 1405 Нови Сад, 1413 Нови Сад, 3947 
Нови Сад: Касарна „Југовићево“, Авијатичарска нова 
24, Нови Сад

- за војне поште 1421 Нови Сад и 4100 Нови Сад: 
Касарна „Тврђава“, Београдска 21, Петроварадин - 
Нови Сад
- за војне поште 1947 Нови Сад, 2827 Нови Сад и 6009 
Нови Сад: Касарна „Александар Берић“, 1300 каплара 
11, Нови Сад
- за Војну пошту 2084 Београд: Објекат „Крушедол“, 
насеље Крушедол бб
- за Војну пошту 2834 Београд: Касарна „Топчидер“, 
Гардијска 5, Београд

У месту службовања Панчево:
- за војне поште 1407 Панчево и 2084 Београд: Касар-
на „Народни херој Стевица Јовановић“, Баваништан-
ски пут бб, Панчево
- за војне поште 2084 Београд и 4310 Панчево: Касар-
на „Аеродром“, Јабучки пут 1, Панчево
- за Војну пошту 5010 Зуце - Београд: Касарна „Мајор 
Драгутин Гавриловић“, Нова прва бб, Зуце
- за Војну пошту 4502 Београд: Аеродром „Батајница“, 
Пуковника Миленка Павловића бб, Батајница - радна 
места су у насељу Качарево

У месту службовања Параћин: за Војну пошту 
9932 Ћуприја: Интервидовски полигон „Пасуљанске 
ливаде“, Булевар Војске 2, Ћуприја

У месту службовања Пожаревац: за Војну пошту 
5302 Пожаревац: Касарна „Генерал Павле Јуришић 
Штурм“, 6. личке дивизије бб, Пожаревац

У месту службовања Пожега: за Војну пошту 
3706 Пожега: Касарна „Петар Лековић“, Немањина 
бб, Пожега

У месту службовања Прокупље: за војне поште 
4665 Прокупље и 4994 Прокупље: Касарна „Ратко 
Павловић Ћићко“, Вука Караџића бб, Прокупље

У месту службовања Рашка: за Војну пошту 3705 
Рашка: Касарна „Стефан Немања“, Супње бб, Рашка

У месту службовања Смедерево: за Војну пошту 
2078 Крагујевац: Касарна „Иван Стефановић Срба“ 
Коларски пут 43, Смедерево

У месту службовања Смедеревска Паланка: 
за Војну пошту 2078 Крагујевац: Касарна „Генерал 
Живко Павловић“, Војске Југославије 2, Смедеревска 
Паланка

У месту службовања Сомбор: за Војну пошту 
1423 Сомбор: Касарна „Аеродром“, Централа бб, 
Сомбор

У месту службовања Сремска Митровица: за 
војне поште 1411 Сремска Митровица и 1415 Срем-
ска Митровица: Касарна „Бошко Палковљевић Пин-
ки“, Планинска бб, Сремска Митровица

У месту службовања Ћуприја: за Војну пошту 
9932 Ћуприја: Интервидовски полигон „Пасуљанске 
ливаде“, Булевар Војске 2, Ћуприја

У месту службовања Ужице: за Војну пошту 2077 
Горњи Милановац: насеље Кремна

У месту службовања Шабац: за Војну пошту 4219 
Шабац: Касарна „Церски јунаци“, Поцерска 2, Шабац

Позивају се кандидати да у року од 15 дана од 
дана пријављивања за попуну радних места 
професионалних војника, приложе:
1) извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
фотокопија оверена у суду, општини или код јавног 
бележника - уколико није на новом обрасцу, не ста-
рији од 6 месеци);
2) уверење о држављанству (оригинал или фотоко-
пија оверена у суду, општини или код јавног бележ-
ника - не старије од 6 месеци);
3) потврду државног органа да кандидату није раније 
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престајао радни однос у државном органу због теже 
повреде дужности из радног односа (за лица која су 
раније била у радном односу у државном органу);
4) уверење центра Министарства одбране за локал-
ну самоуправу да је кандидат одслужио војни рок са 
оружјем (оригинал или фотокопија оверена у суду, 
општини или код јавног бележника);
5) копију возачке дозволе (фотокопија оверена у 
суду, општини или код јавног бележника - за лица 
која се пријаве за пријем у саобраћајну службу);
6) копију дипломе о стеченом образовању (фотоко-
пија оверена у суду, општини или код јавног бележ-
ника).

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

Документа о чињеницама о којима се води службе-
на евиденција су: извод из матичне књиге рођених 
(документ на редном броју 1), уверење о држављан-
ству (документ на редном броју 2), потврда државног 
органа да кандидату није раније престајао радни 
однос у државном органу, због теже повреде дуж-
ности из радног односа (документ на редном броју 
3), уверење центра Министарства одбране за локал-
ну самоуправу да је кандидат одслужио војни рок са 
оружјем (документ на редном броју 4) и возачка доз-
вола (документ на редном броју 5).

У складу са наведеним, потребно је да кандидат уз 
копију дипломе о стеченом образовању (документ на 
редном броју 6) достави и изјаву којом се опредељује 
за једну од могућности: да орган прибави податке о 
којима се води службена евиденција (документа на 
редним бројевима од 1 до 5) или да ће то кандидат 
учинити сам у року од 15 дана од дана пријављи-
вања. Изјаве се подносе на дан пријављивања за 
попуну радних места, а примери изјава налазе се у 
прилогу овог обавештења и добијају се, попуњавају и 
подносе на наведеним адресама војних пошта.

Неблаговремене, неразумљиве, недопуштене или 
непотпуне пријаве, уз које нису приложени сви 
потребни докази на тражени начин, неће се узимати 
у разматрање.

2. Избор кандидата за попуну радних 
места

Селекција кандидата из грађанства за попуну радних 
места професионалних војника реализује се у три 
дела. У првом делу, у трајању од једног дана, канди-
дати подлежу општем лекарском прегледу и провери 
физичке способности. Ради провере физичке спо-
собности кандидати су у обавези да понесу спортску 
опрему: патике, тренерка - шортс, мајица (сопстве-
ни избор). У другом делу, у трајању од једног дана, 
кандидати подлежу психолошкој процени. У трећем 
делу, у трајању од једног дана, кандидати подлежу 
медицинско-здравственој процени.

Изборни поступак ће се спровести само међу канди-
датима који испуњавају услове за пријем на радно 
место за које су се пријавили.

Поступак избора кандидата спроводи се по принципу 
елиминације, тако да неиспуњавање критеријума на 
претходној провери-процени искључује упућивање 
на даље провере-процене.

Ради вршења психолошке процене, кандидати за 
попуну радних места професионалних војника биће 
упућени у надлежну војноздравствену установу (у 
Београду, Нишу или Новом Саду), према распореду 
који ће се израдити и са којим ће их упознати пред-
седници комисија за утврђивање испуњености усло-
ва за пријем.

Резултате пријављених кандидата утврдиће комисије 
за утврђивање испуњености услова за пријем у про-
фесионалну војну службу на основу следећих мерила 
за избор:
1) завршени ниво школовања - до 25 бодова (основ-
на школа 5 бодова, средња школа 3. степен 15 бодо-
ва, средња школа 4. степен или виши ниво образо-
вања 25 бодова);
2) провера физичке способности - до 35 бодова (про-
извод коначне оцене и броја 7);
3) психолошка процена кандидата - до 40 бодова 
(производ коначне оцене психолошке процене и 
броја 8).

Кандидати који са најбољим резултатом испуне 
мерила за избор, биће упућени на медицинско-здрав-
ствену процену у надлежну војноздравствену уста-
нову, ради утврђивања здравствене способности за 
професионалну војну службу.

За кандидате биће извршена безбедносна провера за 
пријем на рад у Војску Србије.

Позиви и сва писмена документа достављају се кан-
дидату на адресу коју наведе у пријави за пријем.

Уколико се кандидат не одазове позиву ради 
обављања општег лекарског прегледа, физичке про-
вере, психолошке процене и упућивања на медицин-
ско-здравствену процену, сматраће се да не жели да 
ступи у професионалну војну службу.

Приликом доласка на проверу општих способности 
(општи лекарски преглед и провера физичких спо-
собности), поред потребне спортске опреме, канди-
дати са собом обавезно носе и личну карту.

Све евентуалне трошкове путовања до касарни и 
војноздравствених установа, ради реализације првог 
дела селекције, психолошке и медицинско-здравс-
твене процене, као и евентуалне трошкове смештаја 
и исхране, сносе кандидати који су се пријавили за 
попуну радних места професионалних војника.

3. Услови пријема у својству 
професионалног војника

У професионалну војну службу у својству профе-
сионалног војника, на одређено време, могу бити 
примљени држављани Републике Србије, који 
испуњавају следеће услове:

Општи услови:
1) да су пунолетни;
2) да су здравствено и психофизички способни за 
службу у Војсци Србије;
3) да имају прописано образовање;
4) да им раније није престајао радни однос у држав-
ном органу због теже повреде дужности из радног 
односа (за лица која су раније била у радном односу 
у државном органу);
5) да нису осуђивани на казну затвора од најмање 
шест месеци;
6) да нису старији од 30 година;
7) да су безбедносно проверени и да немају безбед-
носних сметњи за пријем у професионалну војну 
службу, у складу са прописима којима је уређено 
вршење безбедносне провере у Министарству одб-
ране;
8) да су одслужили војни рок са оружјем.

Поред општих, кандидати за попуну радних мес-
та професионалних војника у Војсци Србије морају 
испуњавати и услове за пријем утврђене формацијом 
команде, јединице и установе Војске Србије.

4. Закључивање уговора о раду на 
одређено време

Комисије ће утврдити испуњеност услова за пријем 
у професионалну војну службу и сачинити извештај 
са предлогом кандидата за пријем. Одлуке о избору 

кандидата за пријем у професионалну војну служ-
бу донеће надлежне старешине, о чему ће писа-
ним путем бити обавештени сви кандидати који су 
учествовали у изборном поступку. Кандидати ће 
обавештења о резултатима избора добити од пред-
седника комисија које утврђују испуњеност услова за 
пријем у професионалну војну службу.

Са изабраним кандидатима закључује се уговор 
о раду на одређено време и примају се наредбом 
надлежног старешине у професионалну војну служ-
бу у својству професионалног војника на период од 
шест месеци, уз могућност продужења уговора о 
раду на период до 3 године и обнављања истог до 
навршених 40 година живота.

Уколико се кандидат не одазове позиву ради закљу-
чења уговора о раду, сматраће се да не жели да сту-
пи у професионалну војну службу, а уместо њега поз-
ваће се други кандидат са коначне листе за избор.

Лица примљена у професионалну војну службу ост-
варују сва права и обавезе у складу са Законом о Војс-
ци Србије („Службени гласник Републике Србије“, 
број 116/2007, 88/2009, 101/2010 - др. закон, 10/2015 
и 88/2015 - одлука УС).

Обавештење за пријаву војника у резерви из 
евиденције регионалних центара Министар-
ства одбране ради попуне радних места про-
фесионалних војника на одређено време је 
стално отворено, а пријем у професионалну 
војну службу у својству професионалног вој-
ника вршиће се у складу са планом попуне.

Додатне информације о потребама за прије-
мом, по родовима-службама и местима служ-
бовања, могу се добити на следећим броје-
вима телефона: 011/3304-175, Војна пошта 1013 
Београд; 011/3074-318, Војна пошта 1094 Земун; 
011/3053-603, Војна пошта 1205 Београд; 011/3304-
502 или 011/3304-302, Војна пошта 1402 Београд; 
021/4835-357, Војна пошта 1405 Нови Сад; 013/326-
461 или 013/326-583, Војна пошта 1407 Панчево; 
024/715-611 локал 58-582 или 060/3729-260, Војна 
пошта 1408 Бачка Топола; 022/610-212 локал 50-624 
или 060/7279-820, Војна пошта 1411 Сремска Митро-
вица; 021/4835-324, Војна пошта 1413 Нови Сад; 
022/610-212 локал 50-560, Војна пошта 1415 Срем-
ска Митровица; 024/715-287 или 024/715-611 локал 
58-672, Војна пошта 1419 Бачка Топола; 021/4835-
665, Војна пошта 1421 Нови Сад; 025/438-899 
локал 58-167 или 58-091, Војна пошта 1423 Сомбор; 
011/3106-698 или 011/3106-061, Војна пошта 1431 
Батајница; 011/3106-698 или 011/3106-061, Војна 
пошта 1437 Батајница; 011/3106-698 или 011/3106-
061, Војна пошта 1439 Батајница; 011/3106-698 или 
011/3106-061, Војна пошта 1440 Батајница; 013/326-
216, Војна пошта 1442 Панчево; 018/508-228, Војна 
пошта 1575 Ниш; 021/4835-441 или 021/4835-469, 
Војна пошта 1947 Нови Сад; 032/713-290 локал 
49-606 или 49-702, 036/5826-058, 036/308-109, 
036/353-549, 036/356-464, 014/438-314 и 031/3808-
206, Војна пошта 2077 Горњи Милановац; 034/507-
177, 011/8232-656, 026/4627-937 и 026/321-775, Вој-
на пошта 2078 Крагујевац; 018/508-620, Војна пошта 
2079 Ниш; 011/3053-472, 011/3603-870, 013/326-185 
и 022/460-079, Војна пошта 2084 Београд; 032/713-
290 локал 49-533, Војна пошта 2143 Горњи Милано-
вац; 011/2064-374 или 011/2064-339, Војна пошта 
2279 Београд; 011/2064-374 или 011/2064-339, Војна 
пошта 2281 Београд; 011/2064-374 или 011/2064-
339, Војна пошта 2289 Београд; 011/3401-007 или 
011/3401-069, Војна пошта 2342 Београд; 021/4835-
441 или 021/4835-424, Војна пошта 2827 Нови Сад; 
011/2064-524 и 011/2064-531, Војна пошта 2834 Бео-
град; 021/4835-723 или 066/8701-041, Војна пошта 
3160 Зрењанин; 034/507-165, Војна пошта 3262 
Крагујевац; 011/3106-583, Војна пошта 3395 Батајни-
ца; 036/308-422 или 036/308-457, Војна пошта 3701 
Краљево; 036/736-131 локал 46-102, Војна пошта 
3705 Рашка; 031/595-553, Војна пошта 3706 Поже-
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га; 014/296-470, Војна пошта 3709 Ваљево; 036/308-
113, Војна пошта 3711 Краљево; 069/1209-984, Војна 
пошта 3924 Бујановац; 021/4835-315, Војна пошта 
3947 Нови Сад; 021/4835-579, Војна пошта 4100 Нови 
Сад; 018/508-004 или 064/8874-024, Војна пошта 
4108 Ниш; 015/3549-900 локал 50-007, Војна пошта 
4219 Шабац; 013/326-526, Војна пошта 4310 Пан-
чево; 016/249-379, 016/249-309, 066/8711-907 или 
066/8711-959, Војна пошта 4445 Лесковац; 011/3053-
265, Војна пошта 4501 Београд; 011/3106-494, Војна 
пошта 4502 Београд; 036/308-221, Војна пошта 4504 
Краљево; 011/3053-684, Војна пошта 4506 Београд; 
011/3074-513 или 011/3074-486, Војна пошта 4522 
Батајница; 011/2064-822 или 011/2064-821, Вој-
на пошта 4557 Београд; 018/508-830, Војна пошта 
4650 Ниш; 036/308-195, Војна пошта 4652 Краљево; 
036/308-188, Војна пошта 4656 Краљево; 036/308-
406, Војна пошта 4658 Краљево; 036/736-131 локал 
46-566, Војна пошта 4659 Нови Пазар; 036/308-444, 
Војна пошта 4661 Краљево; 019/422-034 локал 121 
или 221, Војна пошта 4662 Зајечар; 027/321-311 
локал 41-667, Војна пошта 4665 Прокупље; 018/508-
298, Војна пошта 4667 Ниш; 018/508-699, Војна 
пошта 4983 Ниш; 017/414-102 локал 41-136, Војна 
пошта 4984 Бујановац; 017/414-102 локал 42-012 
или 42-158, Војна пошта 4986 Бујановац; 027/381-388 
локал 43-567 или 43-566, Војна пошта 4989 Куршум-
лија; 017/414-102 локал 41-166, Војна пошта 4993 
Врање; 027/321-311 локал 41-589 или 41-595, Војна 
пошта 4994 Прокупље; 017/414-102 локал 41-208, 
Војна пошта 4996 Врање; 018/508-146, Војна пошта 
4999 Ниш; 011/8416-660 или 011/8416-186 локал 
30-767, Војна пошта 5004 Јаково; 017/414-102 локал 
42-210, Војна пошта 5006 Бујановац; 011/3092-329, 
Војна пошта 5010 Зуце; 011/8416-660 локал 30-823, 
Војна пошта 5011 Јаково; 036/305-031, Војна пошта 
5015 Лађевци; 036/305-031, Војна пошта 5017 Лађе-
вци; 037/416-048 и 036/308-490, Војна пошта 5019 
Крушевац; 011/2064-374 или 011/2064-339, Војна 
пошта 5076 Београд; 066/8713-011 или 060/3799-
913, Војна пошта 5302 Пожаревац; 018/508-814 или 
018/508-836, Војна пошта 5464 Ниш; 037/416-056, 
037/416-081 или 066/8707-415, Војна пошта 5801 
Крушевац; 019/426-388, Војна пошта 6002 Зајечар; 
021/4835-441 или 021/4835-424, Војна пошта 6009 
Нови Сад; 011/3201-237, Војна пошта 6011 Београд; 
011/3603-795, Војна пошта 6870 Београд; 037/416-
089, Војна пошта 6910 Крушевац; 011/3053-214, Вој-
на пошта 8909 Београд; 011/3205-105, Војна пошта 
9808 Београд; 014/296-015 или 014/296-017, Војна 
пошта 9845 Ваљево; 035/8627-539, Војна пошта 9932 
Ћуприја.

Информације су доступне на сајту Министарства одб-
ране (www.mod.gov.rs) и Војске Србије (www.vs.rs).

Администрација и управа

БЕОГРА Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

УПРАВНИ СУД

На основу одредби чланова 47, 48, 54 и 55 Закона 
о државним службеницима („Службени гласник РС“, 
79/05, 81/05-испр., 64/07, 67/07-испр., 116/08, 104/09 
и 99/14), одредбе члана 21 Уредбе о спровођењу 
интерног и јавног конкурса за попуњавање радних 
места у државним органима („Службени гласник РС“, 
бр. 41/07...109/09), закључка Комисије за давање 
сагласности за ново запошљавање и додатно радно 
ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 
112-5822/2017 од 27.06.2017. године, а у складу са 
Правилником о унутрашњем уређењу и системати-
зацији радних места у Управном суду Су I-9 1/16 од 
22.01.2016. године и Правилником о измени и допу-
ни Правилника о унутрашњем уређењу и системати-
зацији радних места у Управном суду Су I-9 3/16 од 
19.05.2016. године, председник Управног суда огла-
шава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА
У УПРАВНОМ СУДУ

I Орган у коме се радно место попуњава: 
Управни суд, Београд, Немањина 9

II Радно место које се попуњава:

Радно место за међународну 
сарадњу, стручно усавршавање и 

обуку, у звању самостални саветник
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено висо-
ко образовање из научне области друштвено-хума-
нистичких наука на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или на специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит, нај-
мање пет година радног искуства у струци, знање 
енглеског језика и познавање рада на рачунару. 

Стручне оспособљености, знања и вешти-
не које се проверавају у изборном поступку: 
познавање Закона о уређењу судова („Службе-
ни гласник РС” бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 
31/2011, 78/2011, 101/2011, 101/2013, 40/2015, 
106/2015, 13/2016, 108/2016), Закона о судијама 
(„Службени гласник РС” бр. 116/2008, 58/2009 (Одлу-
ка Уставног суда), 104/2009, 101/2010, 8/2012 (Одлука 
Уставног суда), 121/2012, 124/2012 (Одлука Уставног 
суда), 101/2013, 111/2014 (Одлука Уставног суда), 
117/2014, 40/2015, 63/2015 (Одлука Уставног суда), 
106/2015, 63/2016 (Одлука Уставног суда), 47/2017), 
Закона о државним службеницима („Службени 
гласник РС” бр. 79/2005, 81/2005, 83/2005, 64/2007, 
67/2007, 116/2008, 104/2009, 99/2014) и Закона 
о Правосудној академији („Службени гласник 
РС” бр. 104/2009, 32/2014 (Одлука Уставног суда), 
106/2015) - непосредно, кроз разговор са кандидати-
ма; вештина комуникације - непосредно, кроз разго-
вор са кандидатима; знање енглеског језика - писани 
тест.

III Општи услови за рад: држављанство Репу-
блике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да 
учеснику конкурса раније није престајао радни однос 
у државним органима због теже повреде радне дуж-
ности из радног односа и да учесник конкурса није 
осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

IV Докази који се прилажу уз пријаву на 
конкурс: пријава за радно место за међународну 
сарадњу, стручно усавршавање и обуку потписана 
својеручно, са контакт адресом и бројем телефо-
на; биографија са наводима о досадашњем радном 
искуству; Образац 1 - изјава у којој се кандидат опре-
дељује да ли ће сам доставити податке о чињени-
цама о којима се води службена евиденција или ће 
то орган учинити уместо њега; оригинал или овере-
на фотокопија уверења о држављанству Републике 
Србије; оригинал или оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених; оригинал или оверена фото-
копија дипломе којом се потврђује стручна спрема; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о радном 
искуству у струци (потврде, решења и други акти из 
којих се може утврдити на којим пословима, са којом 
стручном спремом и у ком периоду је стечено рад-
но искуство у струци); оригинал или оверена фото-
копија уверења о положеном државном стручном 
испиту за рад у државним органима (кандидати који 
први пут заснивају радни однос у државном органу 
подлежу пробном раду у трајању од 6 месеци; кан-
дидати који немају положен државни стручни испит 
примају се на рад под условом да положе државни 

стручни испит до окончања пробног рада); ориги-
нал или оверена фотокопија потврде да кандидату 
раније није престајао радни однос у државном органу 
због теже повреде радне дужности из радног односа 
издата од стране државних органа у коме је учесник 
јавног конкурса био у радном односу; оригинал уве-
рење да кандидат није осуђиван на казну затвора од 
најмање шест месеци (издато од стране Министар-
ства унутрашњих послова Републике Србије, не ста-
рије од 6 месеци); други докази о стеченим знањима 
и вештинама. 

Одредбом чланова 9 и 103 Закона о општем управ-
ном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16), 
прописано је, између осталог, да у поступку који се 
покреће по захтеву странке орган може да врши 
увид, прибавља и обрађује личне податке о чињени-
цама о којима се води службена евиденција када је то 
неопходно за одлучивање, осим ако странка изричи-
то изјави да ће те податке прибавити сама.

Документа о чињеницама о којима се води службена 
евиденција су: извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству, уверење о положеном држав-
ном испиту и уверење да кандидат није осуђиван на 
казну затвора од најмање шест месеци.

Управни суд ће прибавити доказе о чињеницама о 
којима се води службена евиденција изузев уколико 
наведене доказе кандидат сам достави уз пријаву, а 
у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног 
поступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву (Образaц 
1) којом се опредељује за једну од две могућности, 
да орган прибави податке о којима се води служ-
бена евиденција или да ће то кандидат учини-
ти сам. Образац 1 можете преузети на следећој 
интернeт адреси: http://www.up.sud.rs/uploads/
ads/1503563904~~obrazac%201.pdf. Попуњену 
изјаву је неопходно доставити уз напред наведене 
доказе.

Сви докази се прилажу у оригиналу или фотоко-
пији која је оверена код јавног бележника (изузет-
но у грaдовима и општинама у којимa нису имено-
вани јавни бележници, приложени докази могу бити 
оверени у основним судовима, судским јединицама, 
пријемним канцеларијама основних судова, односно 
општинским управама као поверени посао). 

Сви докази прилажу се на српском језику, односно 
уколико су на страном језику морају бити преведе-
ни на српски језик и оверени од стране овлашћеног 
судског тумача.

Диплома којом се потврђује стручна спрема, а која је 
стечена у иностранству, мора бити нострификована.

V Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за 
подношење пријаве на конкурс је 8 дана и почиње 
да тече наредног дана од дана објављивања у 
периодичном издању огласа Националне службе 
за запошљавање. Датум истека рока за пријављи-
вање: 07.09.2017. године. Пријаве се шаљу на адре-
су: Управни суд, Београд, Немањина 9, са назнаком 
„Пријава за јавни конкурс“.

VI Место, дан и време када ће се спровести 
изборни поступак: Са кандидатима који испуња-
вају услове за рад на оглашеном радном месту, а 
чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљи-
ве и потпуне и уз које су приложени сви потребни 
докази, провера оспособљености, знања и вештина 
у изборном поступку обавиће се почев од 20.09.2017. 
године у Београду, у просторијама седишта Управног 
суда, Немањина 9, о чему ће учесници конкурса бити 
обавештени путем контакт телефона које наведу у 
својим пријавама или на други погодан начин. 
VII Лице задужено за давање информација о 
конкурсу: Соња Стошић и Татјана Вучетић, 011/360-
4735.



Бесплатна публикација о запошљавању 13 30.08.2017. | Број 740 |   

Администрација и управа

Напомене: Кандидат заснива радни однос на 
неодређено време, место рада је Београд, Немањи-
на 9.

Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази 
у оригиналу или овереној фотокопији, као и непот-
пуне, неблаговремене, недопуштене и неразумљиве 
пријаве, биће одбачене закључком Конкурсне коми-
сије.

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

Кандидати који први пут заснивају радни однос у 
државном органу подлежу пробном раду у трајању 
од 6 месеци. Кандидати који немају положен држав-
ни стручни испит примају се на рад под условом да 
положе државни стручни испит до окончања проб-
ног рада.

Изборни поступак ће бити спроведен без дискрими-
нације по основу расе, боје коже, пола, вере, нацио-
налности, етничког порекла или инвалидитета. Кон-
куренција се заснива на квалитету и отворена је за 
све који испуњавају прописане услове. 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. Овај оглас објављује се на: интерент презен-
тацији Управног суда, интернет презентацији Службе 
за управљање кадровима, на порталу е-Управе, на 
огласној табли Суда, интернет презентацији и пери-
одичном издању огласа Националне службе за запо-
шљавање.

ПОВЕРЕНИК ЗА ЗАШТИТУ 
РАВНОПРАВНОСТИ

На основу члана 32 став 6 Закона о забрани дис-
криминације („Службени гласник РС“, број 22/09), 
члана 61 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 3 Уредбе о спровођењу интер-
ног и јавног конкурса за попуњавање радних места 
у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 
41/07-пречишћен текст и 109/09) и члана 4 став 3 
Правилника о попуњавању радних места у Струч-
ној служби Повереника за заштиту равноправности 
(„Службени гласник РС“, број 61/15), Повереник за 
заштиту равноправности оглашава  

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА У СТРУЧНОЈ 
СЛУЖБИ ПОВЕРЕНИКА ЗА ЗАШТИТУ 

РАВНОПРАВНОСТИ

I Орган у коме се попуњавају радна места: 
Повереник за заштиту равноправности, Београд, 
Булевар краља Александра 84

II Радна места која се попуњавају: 

Радно место за подршку у поступку 
по притужбама, у звању млађег 

саветника
Група за притужбе - јавни сектор, 

Одељење за поступање по притужбама, 
Сектор за заштиту равноправности

1 извршилац

Опис послова: прикупља потребне податке и мате-
ријале за предмете поступања по притужбама; при-
према додатну грађу за обрађивача притужбе; пружа 
помоћ у пословима поступања по притужбама при-
ликом утврђивања чињеничног стања и узимања 

изјава; учествује у обављању потребних провера код 
надлежних органа о наводима изнетим у притужба-
ма; комплетира доказни материјал и документацију 
за поступање по притужбама; учествује у припреми и 
изради нацрта аката Повереника; учествује у вођењу 
евиденције  притужби; прикупља податке потребне 
за израду извештаја и анализа, и пружа помоћ у при-
преми материјала за израду извештаја и анализа из 
делокруга рада Групе; обавља и друге послове по 
налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне 
области правне науке на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, 1 година радног искуства у струци или 
најмање 5 година радног стажа у државним органи-
ма, положен државни стручни испит, знање енглес-
ког или другог светског језика, знање рада на рачуна-
ру (MS Office пакет и интернет).

У изборном поступку проверавају се: позна-
вање делокруга Повереника, Закона о општем управ-
ном поступку, прописа о организацији и раду држав-
них органа - усмено - разговором; знање енглеског 
или другог светског језика - увидом у сертификат 
или било који други доказ; знање рада на рачунару 
- практичним радом на рачунару; вештина комуника-
ције - усмено - разговором. 

2. Радно место за подршку у 
поступку по притужбама, у звању 

млађег саветника
Група за притужбе - приватни сектор, 

Одељење за поступање по притужбама, 
Сектор за заштиту равноправности

1 извршилац

Опис послова: прикупља потребне податке и мате-
ријале за предмете поступања по притужбама; при-
према додатну грађу за обрађивача притужбе; пружа 
помоћ у пословима поступања по притужбама при-
ликом утврђивања чињеничног стања и узимања 
изјава; учествује у обављању потребних провера код 
надлежних органа о наводима изнетим у притужба-
ма; комплетира доказни материјал и документацију 
за поступање по притужбама; учествује у припреми и 
изради нацрта аката Повереника; учествује у вођењу 
евиденције  притужби; прикупља податке потребне 
за израду извештаја и анализа, и пружа помоћ у при-
преми материјала за израду извештаја и анализа из 
делокруга рада Групе; обавља и друге послове по 
налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне 
области правне науке на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, 1 година радног искуства у струци или 
најмање 5 година радног стажа у државним органи-
ма, положен државни стручни испит, знање енглес-
ког или другог светског језика, знање рада на рачуна-
ру (MS Office пакет и интернет).

У изборном поступку проверавају се: позна-
вање делокруга Повереника, Закона о општем управ-
ном поступку, прописа о организацији и раду држав-
них органа - усмено - разговором; знање еглеског 
или другог светског језика - увидом у сертификат 
или било који други доказ; знање рада на рачунару 
- практичним радом на рачунару; вештина комуника-
ције - усмено - разговором. 

III Место рада: Београд, Булевар краља Aлексан-
дра 84

IV Адреса на коју се подносе пријаве за јавни 
конкурс: Повереник за заштиту равноправности, 
Београд, Немањина бр. 22-26 (заједничка писарница 
републичких органа), са назнаком „За јавни конкурс”.

V Лице које је задужено за давање оба-
вештења о јавном конкурсу: Даворка Јовичић, 
број телефона: 011/243 64 64, у времену од 10.00 до 
14.00 часова.

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

VII 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 дуж-
ности из радног односа и да није осуђиван на казну 
затвора од најмање шест месеци.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на јав-
ни конкурс: пријава са биографијом и наводима о 
досадашњем радном искуству, са контакт адресом 
и бројем телефона; изјава у којој се кандидат опре-
дељује да ли ће сам доставити податке о чињени-
цама о којима се води службена евиденција или ће 
то орган учинити уместо њега; оригинал или овере-
на фотокопија уверења о држављанству; оригинал 
или оверена фотокопија извода из матичне књиге 
рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе 
којом се потврђује стручна спрема; оригинали или 
оверене фотокопије доказа о радном искуству у стру-
ци (потврде, решења и други акти из којих се може 
утврдити на којим пословима, са којом стручном 
спремом и у ком периоду је стечено радно искуство у 
струци); оригинал или оверена фотокопија уверења 
о положеном стручном испиту за рад у државним 
органима, односно правосудном испиту; оригинал 
или оверена фотокопија доказа о знању енглеског 
или другог светског језика (сертификат, дипломе, 
потврде о положеном испиту на студијама, потврде 
о завршеној обуци).

Државни службеник који се пријављује на јавни кон-
курс, уместо уверења о држављанству и извода из 
матичне књиге рођених подноси решење о распо-
ређивању или премештају на радно место у органу у 
коме ради или решење да је нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији 
која је оверена код јавног бележника (изузетно у гра-
довима и општинама у којима нису именовани јавни 
бележници, приложени докази могу бити оверени у 
основним судовима, судским јединицама, пријемним 
канцеларијама основних судова, односно општин-
ским управама као поверени посао). Као доказ се 
могу приложити и фотокопије докумената које су 
оверене пре 1. марта 2017. године у основним судо-
вима, односно општинскоj управи.

Документа о чињеницама о којима се води службе-
на евиденција су: уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о положеном 
државном стручном испиту за рад у државним орга-
нима/ уверење о положеном правосудном испи-
ту. Одребом чл. 9 и 103 Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник РС“ бр. 18/2016) пропи-
сано је, између осталог, да у поступку који се покреће 
по захтеву странке орган може да врши увид, при-
бавља 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 доставити уз пријаву и сам, а 
у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног 
поступка. 

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опре-
дељује за једну од две могућности, да орган прибави 
податке о којима се води службена евиденција или да 
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ће то кандидат чинити сам. Пример изјаве је могуће 
преузети се на званичној интернет страни Поверени-
ка за заштиту равноправности: http://ravnopravnost.
gov.rs/o-nama/konkursi/. Попуњену изјаву је неопход-
но доставити уз наведене доказе како би орган могао 
даље да поступа.

Сви докази прилажу се на српском језику, односно 
уколико су на страном језику морају бити преведе-
ни на српски језик и оверени од стране овлашћеног 
судског тумача.

Стране високошколске исправе морају бити признате 
у складу са важећим  Законом о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - др. про-
пис, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - др. про-
пис, 68/15, 87/16 ).

IX Трајање радног односа: За наведена радна 
места радни однос се заснива на неодређено вре-
ме. Кандидати који први пут заснивају радни однос 
у државном органу подлежу пробном раду у трајању 
од шест месеци. Кандидати без положеног државног 
стручног испита примају се на рад под условом да тај 
испит положе до окончања пробног рада.

X Место, дан и време када ће се извршити про-
вера оспособљености, знања и вештина кан-
дидата у изборном поступку: Са кандидатима 
чије су пријаве благовремене, допуштене, потпуне 
и разумљиве, уз које су приложени сви потребни 
докази и који испуњавају услове за оглашена радна 
места провера оспособљености, знања и вештина 
кандидата у изборном поступку обавиће се почев од 
15. септембра 2017. године, у Београду, у просторија-
ма Повереника за заштиту равноправност, Булевар 
краља Александра 84. О тачном датуму и времену 
учесници конкурса ће бити благовремено обавеште-
ни телеграмом на адресе које наведу у својим прија-
вама.  

Напомене: Кандидати који конкуришу на више 
радних места, подносе појединачне пријаве у који-
ма наводе уз коју од пријава су приложили траже-
на документа. Кандидати са положеним правосуд-
ним испитом уместо доказа о положеном државном 
стручном испиту, подносе доказ о положеном право-
судном испиту. 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложе-
ни сви потребни докази у оригиналу или фотокопији 
овереној код јавног бележника (изузетно у градо-
вима и општинама у којима нису именовани јавни 
бележници, приложени докази могу бити оверени у 
основним судовима, судским јединицама, пријемним 
канцеларијама основних судова, односно општин-
ским управама, као поверени посао), биће одбачене 
закључком конкурсне комисије. Као доказ се могу 
приложити и фотокопије докумената које су овере-
не пре 1. марта 2017. године у основним судовима, 
односно општинским управама.

Овај конкурс се оглашава на огласној табли и интер-
нет презентацији Повереника за заштиту равноправ-
ности: www.ravnopravnost.gov.rs; на интернет пре-
зентацији Службе за управљање кадровима: www.
suk.gov.rs; на порталу е-Управе; на интернет презен-
тацији и периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање.

Сви појмови употребљени у овом конкурсу у мушком 
граматичком роду обухватају мушки и женски род 
лица на која се односе.

КРАЉЕВО
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ,

НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Београд, Немањина 22-26

На основу чл. 54 и 55 Закона о државним службеници-
ма („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-исправ-
ка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 
104/09 и 99/14), члана 17 став 1, члана 18, члана 19 
ст. 1 и 2, чл. 20 и 21 Уредбе о спровођењу интер-
ног и јавног конкурса за попуњавање радних места 
у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 
41/07-пречишћен текст и 109/09) и Закључка Коми-
сије за давање сагласности за ново запошљавање 
и додатно радно ангажовање код корисника јавних 
средстава 51 број: 112-7289/2017 од 01. августа 2017. 
године, Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА
У МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ 

И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

I Орган у коме се радно место попуњава: 
Министарство просвете, науке и технолошког раз-
воја, Београд, Немањина 22-26

II Радно место које се попуњава:

Руководилац Школске управе 
Краљево, у звању виши саветник

у Одељењу за координацију рада 
школских управа

1 извршилац

Опис послова: руководи, планира и организује рад 
Школске управе, координира и надзире рад држав-
них службеника и пружа стручну помоћ државним 
службеницима у Школској управи у поступању по 
представкама грађана и установа; стара се о листама 
запослених у установама образовања и васпитања 
који остварују право на преузимање при Школској 
управи; координира спровођење стручног усаврша-
вања и развојног планирања у установама; стара 
се о благовременом протоку информација и пода-
така за потребе установа и Министарства; прати и 
обавља стручно-педагошки надзор у складу са зако-
ном којим се утврђују основе система образовања и 
васпитања; остварује сарадњу са јединицама локал-
не самоуправе, просветном инспекцијом, Заводом за 
унапређивање образовања и васпитања, Заводом 
за вредновање квалитета образовања и васпитања 
и другим институцијама; учествује у планирању раз-
воја образовања и васпитања на подручју Школске 
управе и праћењу његовог остваривања; координи-
ра прикупљање статистичких података о запосле-
нима и ученицима од установа образовања и васпи-
тања који служе као основа утврђивања, планирања 
и спровођења образовне и финансијске политике и 
обједињавање и обраду података о запосленима и 
ученицима у установама образовања и васпитања 
и припрему анализа и извештаја за потребе Минис-
тарства; стара се о несметаном протоку података у 
оквиру јединственог информационог система Минис-
тарства; обавља и друге послове по налогу начелни-
ка Одељења. 

УСЛОВИ: високо образовање из поља друштвено-ху-
манистичких, природно-математичких, образов-
но-уметничких или техничко-технолошких наука на 
основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен 
стручни испит у области образовања, односно лицен-
ца за наставника, васпитача или стручног сарадни-

ка, објављени стручни радови у међународним или 
домаћим часописима или зборницима са рецензијом, 
односно одобрени уџбеник, приручник или друго 
наставно средство и остварене резултате у развоју 
образовања, стечен професионални углед, најмање 
осам година радног искуства у струци у области 
образовања и васпитања, положен државни стручни 
испит и испит за просветног саветника, познавање 
једног светског језика и рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: позна-
вање Закона о основама система образовања и вас-
питања, Правилника о стручно-педагошком надзору, 
Правилника о вредновању квалитета рада установа 
и Закона о државној управи - провераваће се усмено; 
познавање рада на рачунару - провераваће се прак-
тичним радом на рачунару; познавање једног свет-
ског језика - увидом у сертификат или други доказ 
о познавању једног светског језика; вештине анали-
тичког резоновања и логичког закључивања, органи-
зационих способности и вештине руковођења - про-
вераваће се писмено, стандардизованим тестовима и 
вештина комуникације - провераваће се усмено. 

Место рада: Краљево, Трг Јована Сарића 3

III Адреса на коју се подноси пријава на јав-
ни конкурс: Министарство просвете, науке и техно-
лошког развоја, 11000 Београд, Немањина 22-26, са 
назнаком: „За јавни конкурс”. 

IV Лица која су задужена за давање оба-
вештења о јавном конкурсу: Гордана Јеремић, 
телефон: 3610-287 и Драгица Милошевић, телефон: 
3621-589.

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

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

VII Докази који се прилажу уз пријаву на јав-
ни конкурс: потписана пријава са биографијом и 
наводима о досадашњем радном искуству; изјава у 
којој се кандидат опредељује да ли ће сам приба-
вити податке о чињеницама о којима се води служ-
бена евиденција или ће то орган учинити уместо 
њега; оригинал или оверена фотокопија извода 
из матичне књиге рођених; оригинал или оверена 
фотокопија уверења о држављанству; оверена фото-
копија дипломе којом се потврђује стручна спрема; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о положе-
ном државном стручном испиту за рад у државним 
органима; оригинал или оверена фотокопија дока-
за о положеном испиту за просветног саветника; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о радном 
искуству у струци у области образовања и васпитања 
(потврде, решења, уговори или други акти којима 
се доказује на којим пословима, са којом стручном 
спремом и у ком временском периоду је стечено 
радно искуство); оригинал или оверена фотокопија 
сертификата или другог доказа о познавању једног 
светског језика; оригинал или оверена фотокопија 
доказа о положеном стручном испиту у области обра-
зовања, односно лиценца за наставника, васпитача 
или стручног сарадника; објављени стручни радови у 
међународним или домаћим часописима или зборни-
цима са рецензијом, односно одобрен уџбеник, при-
ручник или друго наставно средство у оригиналу или 
овереној фотокопији и остварени резултати у развоју 
образовања, стечен професионални углед (награде, 
признања, препоруке и др.), у оригиналу или овере-
ној фотокопији.

Посао се не чека, 
посао се тражи
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Државни службеник који се пријављује на јавни кон-
курс уместо уверења о држављанству и извода из 
матичне књиге рођених подноси решење о распо-
ређивању или премештају на радно место у органу у 
коме ради или решење да је нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији 
која је оверена код јавног бележника (изузетно у гра-
довима и општинама у којима нису именовани јавни 
бележници, приложени докази могу бити оверени у 
основним судовима, судским јединицама, пријемним 
канцеларијама основних судова, односно општин-
ским управама као поверени посао). Као доказ се 
могу приложити и фотокопије докумената које су 
оверене пре 1. марта 2017. године у основним судо-
вима, односно општинским управама. 

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

Законом о општем управном поступку („Службени 
гласник РС“, бр. 18/16) прописано је, између осталог, 
да је орган дужан да по службеној дужности, у складу 
са законом, врши увид у податке о чињеницама нео-
пходним за одлучивање о којима се води службена 
евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9 став 
3); да у поступку који се покреће по захтеву странке 
орган може да врши увид, прибавља и обрађује лич-
не податке о чињеницама о којима се води службе-
на евиденција када је то неопходно за одлучивање, 
осим ако странка изричито изјави да ће те податке 
прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне 
податке неопходне за одлучивање органа, захтев за 
покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 
103 став 3).

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опре-
дељује за једну од две могућности, да орган прибави 
податке о којима се води службена евиденција или 
да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је 
могуће преузети на веб-страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, у делу: Сти-
пендије, конкурси и јавни позиви, http://www.mpn.
gov.rs/konkursi-i-javni-pozivi/konkursi-za-popunjavanje-
izvrsilackih-radnih-mesta-u-mpntr/.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене 
доказе како би орган могао даље да поступа.

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

IX Место, дан и време када ће се спровести 
изборни поступак: Са кандидатима чије су прија-
ве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне 
и уз које су приложени сви потребни докази и који 
испуњавају услове за оглашено радно место, избор-
ни поступак ће се спровести у просторијама Службе 
за управљање кадровима, Нови Београд, Булевар 
Михајла Пупина 2, почев од 02.10.2017. године, са 
почетком у 9.00 часова, о чему ће учесници конкурса 
бити обавештени на контакте (адресе) које су навели 
у својим пријавама, а ради провере познавања рада 
на рачунару и провере вештина аналитичког резова-
новања и логичког закључивања, организационих 
способности и вештине руковођења. За кандидате 
који успешно заврше проверу познавања рада на 
рачунару и проверу вештина аналитичког резова-
новања и логичког закључивања, организационих 
способности и вештине руковођења, провере других 
стручних оспособљености, знања и вештина наве-
дених у тексту јавног конкурса биће спроведене у 
просторијама Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, Београд, Немањина 22-26, с тим што 
ће кандидати о датуму и времену бити обавештени 
на бројеве контакт телефона које су навели у својим 
пријавама. 

Напомене: Неблаговремене, недопуштене, нера-
зумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које 
нису приложени сви тражени докази, у оригиналу 
или фотокопији овереној у општини, суду или код 
јавног бележника, биће одбачене закључком конкур-
сне комисије. 

Кандидат који први пут заснива радни однос у држав-
ном органу подлеже пробном раду од шест месеци. 
Кандидат без положеног државног стручног испита 
за рад у државним органима и испита за просветног 
саветника прима се на рад под условом да тај испит 
положи до окончања пробног рада. 

Овај оглас објављује се на веб-страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја - www.
mpn.gov.rs, на веб-страници Службе за управљање 
кадровима - www.suk.gov.rs, на порталу e-Управе, на 
огласној табли, веб-страници и периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање.

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

ЛЕСКОВАЦ
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА

„ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“
16210 Власотинце, Лоле Рибара 2

тел. 016/875-512

Директор 
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, најмање 5 
година радног искуства у култури; да кандидат посе-
дује организаторске способности и да приложи про-
грам рада и развоја библиотеке за мандатни период 
од 4 године. Уз пријаву поднети: оверену фотокопију 
диплиме, извод из матичне књиге рођених, потвр-
ду о стеченом радном искуству у струци, уверење о 
држављанству, уверење да кандидат није осуђиван 
за кривично дело и уверење да се не води поступак 
против њега. Пријаве са потребном документацијом 
доставити лично или на горенаведену адресу. Рок за 
пријаву 8 дана.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД БОЈНИК
16205 Бојник, Трг слободе 2

тел. 016/821-175

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора центра за социјални рад може 
бити именован држављанин Републике Србије који 
је стекао високо образовање на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне сту-
дије), односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године и одговарајући академски, 
односно стручни назив утврђен у области правних, 
економских, психолошких, педагошких и андрагош-
ких и социолошких наука, односно стручни назив 
дипломирани социјални радник, који има најмање 
пет година радног искуства у струци. Уз пријаву на 
конкурс, потписану својеручно и биографију канди-
дата са наводима о досадашњем радном искуству, 
приложити у оригиналу или овереној фотокопији: 
личну карту, односно штампу података електрон-
ске личне карте, уверење о држављанству РС (не 
старије од 6 месеци), диплому о стеченом високом 
образовању, односно о завршеном факултету, извод 
из матичне књиге рођених, доказ о радном искуству 
у струци од најмање 5 година (потврда, радна књи-
жица); уверење суда да кандидат није осуђиван и да 
се против њега не води кривични поступак за дела 
која га чине неподобним за вршење функције, однос-
но да није поднет захтев за спровођење истраге 

или одређених истражних радњи, да није подигнута 
оптужница или оптужни предлог за кривична дела 
за која се гоњење предузима по службеној дуж-
ности (не старије од 6 месеци); уверење МУП-а РС 
- надлежне полицијске управе да није евидентиран 
у казненој евиденцији (не старије од 6 месеци); про-
грам рада за мандатни период на који се врши избор. 
Рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да 
тече наредног дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се разматрати. Пријаве се подносе 
на адресу Центра, са назнаком „За конкурс за имено-
вање директора“.

НИШ
ДОПУНА КОНКУРСА

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ОПШТИНЕ СВРЉИГ

18360 Сврљиг, Хаџићева 10
тел. 018/821-038

Конкурс објављен 23.08.2017. године у публикацији 
„Послови“ допуњује се у делу услова, тако што се 
додаје: Кандидати су дужни да уз пријаву доста-
ве: програм рада за мандатни период, биографију, 
диплому о стеченој стручној спреми, уверење о рад-
ном искуству у струци.

НОВИ С А Д
ЈАВНА БИБЛИОТЕКА „СИРМАИ  

КАРОЉ“
21235 Темерин, Новосадска 385

Директор Јавне библиотеке „Сирмаи 
Карољ“

на период од 4 године

УСЛОВИ: висока стручна спрема (филозофски, фило-
лошки факултет или академија уметности); пет годи-
на радног искуства у струци; поседовање организа-
торских способности; да нема законских сметњи за 
именовање; да кандидат достави предлог програма 
рада и развоја установе. Потребна документација: 
оверена копија дипломе; оверена копија радне књи-
жице; потврда о радном искуству; уверење суда, не 
старије од 6 месеци да се против кандидата не води 
истрага и да против њега није подигнута оптужница 
за кривична дела која се гоне по службеној дужнос-
ти; уверење Министарства унутрашњих послова да 
кандидат није осуђиван; уверење о држављанству 
Републике Србије, не старије од 6 месеци; извод из 
матичне књиге рођених; оверена копија личне карте. 
Лекарско уверење се доставља по избору кандидата. 
Пријаве са документацијом доставити препорученом 
пошиљком, са назнаком „За јавни конкурс за избор 
директора“ или лично на горенаведену адресу. Рок за 
подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови“. Неблаговремене 
пријаве неће бити разматране и исте ће се неотворе-
не вратити подносиоцу.

ДОПУНА ОГЛАСА
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

21470 Бачки Петровац, Народне револуције 7

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 23.08.2017. 
године, за радно место директора, на период од 4 
године, допуњава се у условима, тако што се додаје: 
најмање пет година радног искуства у струци.

Администрација и управа 

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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СРЕМСК А МИТРОВИЦА
ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ
ОПШТИНСКА УПРАВА

22410 Пећинци, Слободана Бајића 5
тел. 022/400-766

Грађевински инспектор

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне 
области грађевинске или архитектонске струке на 
основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мас-
тер струковним студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, најмање 3 године радног 
искуства у струци, положен возачки испит за упра-
вљање моторним возилом Б категорије и познавање 
рада на рачунару. Докази који се прилажу: пријава 
са биографијом и наводима о досадашњем радном 
искуству, као и контакт телефон, а по могућности и 
интернет адреса; диплома којом се потврђује струч-
на спрема (фотокопија); доказ 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 искуство), доказ 
о положеном возачком испиту за управљање мотор-
ним возилом Б категорије (копија). Пријаве се могу 
доставити на адресу Општинске управе Општине 
Пећинци, Слободана Бајића 5, са назнаком „Прија-
ва за радно ангажовање на пословима радног места 
грађевински инспектор“ или лично предати у шал-
тер-сали Општинске управе, радним данима од 8 
до 13 часова. Рок за достављање пријава је 15 дана 
од дана објављивања. Ближе информације могу се 
добити на број телефона: 022/400-766.

ВАЉЕВО
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА   

МИОНИЦА
14241 Мионица, Др Јове Алексића 12

тел. 014/3422-080

Реализатор туристичких програма
на одређено време до повратка радника 

са боловања

УСЛОВИ: економиста - завршене основне академске 
студије за студијски програм Туризам и хотелијер-
ство, обима 180 ЕСПБ и радно искуство једна година. 
Поред наведеног услова кандидат мора да испуњава 
и опште услове из члана 80 Закона о запосленима у 
аутономним покрајинама и јединицама локалне само-
управе („Сл. гласник РС”, бр 21/2016).

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ОСЕЧИНА
14253 Осечина, Браће Недић 18

тел. 014/451-111

Директор 
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, висока струч-
на спрема друштвеног усмерења, три године радног 
искуства у култури. Уз пријаву кандидати су дужни 
да доставе следећу документацију: програм рада и 
развоја Библиотеке за мандатни период; уверење 
о држављанству; извод из матичне књиге рођених; 
оригинал или оверену копију дипломе о завршеној 
школи; уверење да нису осуђивани за кривично дело 
на безусловну казну затвора од најмање шест месе-
ци или кажњиво дело које их чини неподобним за 
обављање послова. Пријаве слати на горенаведену 
адресу, у року од 15 дана од дана објављивања огла-
са.

ВРШАЦ
ГРАДСКИ МУЗЕЈ ВРШАЦ

26300 Вршац, Жарка Зрењанина 20
тел. 013/838-053, 832-902
e-mail: muzejvrsac@mts.rs

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: висока стручна спрема из области друштве-
но-хуманистичких или природних наука (одгова-
рајуће високо образовање на студијама другог 
степена, дипломске академске студије - мастер, спе-
цијалистичке струковне студије или специјалистичке 
академске студије или високо образовање на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године); 
најмање пет година радног искуства у струци, на 
пословима у култури, науци или образовању. Посеб-
но ће се ценити знање једног светског језика, знање 
рада на рачунару и искуство у музејској делатности. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: овере-
ну фотокопију дипломе, потврду о радном искуству 
од најмање 5 година у наведеним струкама, уве-
рење да кандидат није осуђиван за кривична дела, 
уверење да се против кандидата не води кривични 
поступак, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству РС, радну биографију са прегледом 
кретања у служби, прилоге којима доказује своје 
стручне и организационе способности, радну књи-
жицу, односно други доказ о радном искуству (уго-
вори, потврде и др.) из којих се може утврдити на 
којим пословима и с којом стручном спремом је сте-
чено радно искуство, стратешки план рада и развоја 
Градског музеја Вршац за време мандата, фотокопију 
личне карте. Уверење о општој здравственој спо-
собности се доставља након спроведеног поступка 
избора. Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Пријаве слати на горенаведену 
адресу.

Трговина и услуге

„НАНА ПРЕКО ДАНА“ ДОО
Београд, Булевар ослобођења 110

Чување деце јасленог узраста у дому 
дадиље

на одређено време
15 извршилаца

Васпитач
на одређено време

15 извршилаца

УСЛОВИ: најмање III степен стручне спреме, без 
обзира на радно искуство. Трајање конкурса: до 
21.09.2017. Радне биографије послати на и-мејл: 
info@nanaprekodana.rs.

„ДОН ДОН“ ДОО, БЕОГРАД
Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144б

тел. 060/810-1335
е-mail: jelena.singer@dondon.rs

Радник у пекарско-индустријском 
погону

место рада Пударци, Гроцка, на 
одређено време 24 месеца

46 извршилаца

УСЛОВИ: од I до IV степена стручне спреме; предност 
- искуство у пекарству. Рад у сменама, ноћни рад, 
обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, обезбеђен 
превоз. Пробни рад 3 месеца. Рок трајања конкурса: 
до попуне. Кандидати могу да се јаве на број 060/810-
1335, особа за контакт Јелена Сингер или да путем 
мејла доставе радну биографију.

FGM „MARKO TODOROVIĆ MATOX“
АД ПАРАЋИН

Параћин, Главички пут 88

Магационер - возач
место рада Земун

УСЛОВИ: возачкa дозволa за Б и Ц категорију; 
пожељно је да кандидати поседују сертификат за 
управљање виљушкаром.

Продавац у малопродаји 
грађевинског материјала

УСЛОВИ: основно знање рада на рачунару. Предност 
имају кандидати који су спремни за тимски рад.

ОСТАЛО: Пријаве послати путем мејла: ssimeunovic@
zipp.rs или се јавити телефоном: 060/628-6910.

„САВА“ ЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ
АД ЗА ОСИГУРАЊЕ БЕОГРАД

11000 Београд, Савски венац,
Булевар војводе Мишића 51

тел. 063/1134-296
e-mail: vesna.stevanovic@sava-zivot.rs

Саветник за продају животних 
осигурања

место рада Панчево, на одређено време
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економски тех-
ничар, правни техничар; VI, VI/1, VII/1 степен, еко-
номски, правни, организациони и технички смер; без 
обзира на радно искуство. Теренски рад. Трајање 
конкурса: до попуне радних места. Пријаве слати на 
и-мејл: vesna.stevanovic@sava-zivot.rs, јављање кан-
дидата на телефон 063/1134-296, лице за контакт 
Весна Стевановић.

VIVECO 
Београд - Палилула, Јовице Васиљевић

e-mail: office@viveco.rs 

Перач аутомобила
еколошко прање возила

3 извршиоца

УСЛОВИ: I и II степен стручне спреме, возачка доз-
вола Б категорије. Теренски рад - неопходно поседо-
вање возачке дозволе Б категорије. Пријаве канди-
дата на број телефона: 066/403-020 и 064/815-8088.

АУТО-КУЋА „ГУДАЛОВИЋ“ ДОО
11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 1

Перач аутомобила
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било ком зани-
мању.

СЗР „3А ДИЗАЈН” 
11000 Београд, Калуђерица, Гроцка

Жикице Јовановића Шпанца 15

Столар
3 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, возачка дозво-
ла Б категорије. Кандидати могу конкурисати путем 
телефона: 060/490-1174, контакт особа Александра 
Јовановић. Рок за пријаву на конкурс је 30 радних 
дана.

Национална служба 
за запошљавањеwww.nsz.gov.rs
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„САВА КОВАЧЕВИЋ“ АД ВРБАС
МЛЕКАРА „ДАНА”

11000 Београд - Звездара, Захумска 65

Продавац
на одређено време (први уговор је на 3 

месеца)

УСЛОВИ: продавац млечних производа, било које 
струке; без обзира на радно искуство; обавезно је 
познавање рада на рачунару. Рад у сменама, плаћен 
превоз. Кандидати се могу јавити Јовану Балетићу, 
на број телефона: 064/889-7450. Конкурс је отворен 
30 дана.

„ŠAMARICA WINDOWS“ DOO
26212 Качарево, Маршала Тита 26

тел. 013/603-101
e-mail: dsamaric@yahoo.com

Бравар
на одређено време, место рада: 

Качарево

УСЛОВИ: III степен стручне спреме - бравар, возачка 
дозвола Б категорије. Пробни рад 1 месец. Кандида-
ти треба да се јаве на контакт телефон: 013/603-101, 
Мирјана Миленковић.

ТЕХНИС АУТО 
Ковачица, Братства јединства 19а

тел. 063/352-274

Контролор техничке исправности 
возила

место рада Качарeво

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, техничар друм-
ског саобраћаја; радно искуство 12 месеци; возачка 
дозвола Б категорије; основна информатичка обу-
ка (Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook); пред-
ност имају становници Качарева. Трајање конкурса: 
05.09.2017. Кандидати треба да се јаве на број теле-
фон: 063/352-274, Хрк Јано.

АД „ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА“
26000 Панчево, М. Обреновића 39

тел. 064/8804-075
е-mail: bojan.vasilcin@pekara.co.rs

Возач пекарских производа - 
дистрибуција

на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, возач друмског 
возила, радно искуство 6 месеци, возачка дозвола 
Ц категорије. Радно време: од 03.00 до 11.00 часо-
ва. Кандидати треба да се јаве путем телефона: 
064/8804-511, 064/8804-075, Бојан Василчин, ради 
утврђивања термина за разговор, радним даном од 
09.00 до 11.00. На разговор са послодавцем понети 
радну биографију. Конкурс је отворен до 01.09.2017. 
године. 

ТЕХНИС АУТО 
26210 Ковачица, Братства јединства 19а 

тел. 063/352-274

Референт документације
место рада Качарево

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, матурант гим-
назије, техничар друмског саобраћаја; возачка доз-
вола Б категорије; основна информатичка обука 
(Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook); енглески 
језик - средњи ниво; пробни рад 1 месец. Приори-
тет имају лица са искуством на техничком прегледу 
моторних возила. Конкурс је отворен до 05.09.2017. 
године. Кандидати треба да се јаве путем телефона: 
063/352-274, Хрк Јано.

„PERFECT STUDIO“ DOO 
24000 Суботица, 27. марта 20а

тел. 064/1851-929, 060/5529-490

Спремачица

УСЛОВИ: било који степен стручне спреме у било ком 
занимању, без обзира на радно искуство. Пробни рад 
1 месец. Оглас остаје отворен до 10.09.2017. године.

„МАРКО ТРАНС КАРГО“ ДОО
Крагујевац

e-mail: koja@markotc.com

Радник на техничком прегледу - 
ауто-механичар

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, ауто-механичар; 
радно искуство у раду на техничком прегледу; возач-
ка дозвола Б категорије.

Радник на техничком прегледу - 
машински техничар

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, машински техни-
чар; радно искуство у раду на техничком прегледу; 
возачка дозвола Б категорије. 

ОСТАЛО: Кандидати своје радне биографије могу 
доставити на e-mail: koja@markotc.com, најкасније до 
06.09.2017.

ТЕХНИС АУТО
26210 Ковачица, Братства јединства 19а

тел. 063/352-274

Контролор исправности моторних 
возила

место рада Качарево
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, ауто-механичар; 
IV степен, сервисни ауто-механичар; 12 месеци рад-
ног искуства; возачка дозвола Б категорије; основна 
информатичка обука (Windows, Word, Excel, Explorer, 
Outlook). Пробни рад 1 месец. Конкурс је отворен до 
05.09.2017. Јављање кандидата на контакт телефон: 
063/352-274, Хрк Јано.

ЦВЕЋАРА „ИЗ ЉУБАВИ“
11000 Београд, Пролећна 4

тел. 066/200-473

Цвећар

УСЛОВИ: I - IV степен стручне спреме, пожељно рад-
но искуство 3 месеца. Заинтересовани кандидати 
могу да се јаве на контакт телефон 066/200-473. Кон-
курс остаје отворен до попуне радног места.

„ROYAL TOURS“ DOO
11000 Београд, Боривоја Стевановића 2а

тел. 011/2447-284

Радник у туристичкој агенцији
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани економиста, туризмолог, 
филолог; радно искуство у туризму 3 године; лиценца 
за издавање авио-карата: Amadeus Central Ticketing 
Course; MS Office 2017; возачка дозвола Б категорије; 
знање енглеског језика - виши ниво. Заинтересовани 
кандидати пријаву могу да пошаљу на e-mail: office@
royaltours.rs или да се јаве на контакт телефоне: 
011/2448-284, 064/9517-704. Конкурс је отворен до 
попуне радног места.

„ЕНТЕРИЈЕР ПАВЛОВИЋ“ ДОО
11000 Београд, Генерал Жданова 86а

Бели Поток
тел. 011/3907-700

Разрада цртежа за производњу

УСЛОВИ: IV - VII степен стручне спреме, архитектон-
ски техничар, дизајнер намештаја; познавање рада 
у Auto Cad-у; положен стручни испит или поседо-
вање лиценце; познавање рада на рачунару. Заин-
тересовани кандидати могу да се јаве на телефоне: 
011/3907-700, 011/3907-800. Конкурс остаје отворен 
до попуне радног места.

ФРИЗЕРСКИ САЛОН „КАЋАНСКИ“
11000 Београд, Булевар краља Александра 82

тел. 064/3394-313

Мушко-женски фризер
на одређено време

УСЛОВИ: IV, III или II степен стручне спреме, 12 
месеци радног искуства на наведеним пословима. 
Заинтересовани кандидати треба да се јаве на наве-
дени број телефона. Рок за пријављивање је 30 дана 
од дана објављивања огласа.

ДОО „ФЕМАН“
35000 Јагодина, Вихорска 1

Шеф комерцијале за комерцијално-
маркетиншке послове

у централи фабрике у Јагодини

УСЛОВИ: економска или електро стручна спрема, 
познавање електропроизвода; обавезна возачка доз-
вола за Б категорију, познавање једног страног језика 
и рада на рачунару.

Комерцијалисти за продају 
електроматеријала и расвете

у представништву „Фемана“ у Београду
2 извршиоца

УСЛОВИ: економска или електро стручна спрема, 
познавање електропроизвода; обавезна возачка доз-
вола за Б категорију; познавање једног страног јези-
ка и рада на рачунару.

Комерцијалисти за продају 
електроматеријала и расвете
у централи фабрике у Јагодини

2 извршиоца

УСЛОВИ: економска или електро стручна спрема, 
познавање електропроизвода, обавезна возачка доз-
вола за Б категорију, познавање једног страног језика 
и рада на рачунару.

Машински инжењер - технолог 
израде машинских делова алата

2 извршиоца

УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме, машин-
ски инжењер; пожељно радно искуство на истим или 
сличним пословима.

Електроинжењери (јаке струје)
2 извршиоца

УСЛОВИ: пожељно је радно искуство; VII или VI сте-
пен стручне спреме; возачка дозвола за Б категорију; 
познавање електроинсталација и мрежа.

Радници за рад у производњи
8 извршилаца

УСЛОВИ: електро и и металска стручна спрема.

Трговина и услугe

www.nsz.gov.rs
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Трговина и услугe

Електричари - електроинсталатери
6 извршилаца

УСЛОВИ: возачка дозвола за Б категорију, рад на 
електроинсталацијама, мрежама и електроодржа-
вању, извођење радова на терену.

Шеф маркетинга туристичко-
спортско-рекреативног центра 
Хотела „Равни гај“ код Кнића

УСЛОВИ: виша или висока стручна спрема туристич-
ко-угоститељског смера, обавезно познавање рада 
на рачунару и енглеског језика, неопходна возачка 
дозвола Б категорије, могућност велике зараде плус 
бонус. Кандидати могу да пошаљу CV на адресу: 
kadrovska@feman.co.rs. Све информације на телефо-
не: 035/230-000 и 065/230-0136.

СЗР „СТАНКОВИЋ АУТО-СЕРВИС“
21000 Нови Сад, Илирска 2а

тел. 063/5008-38

Ауто-механичар
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV и III степен стручне спреме, ауто-механи-
чар; радно искуство 24 месеца; пробни рад 1 месец. 
Јављање кандидата на горенаведени телефон. Рок 
за подношење пријаве: до 31.12.2017.

„SWI“ FRIZERSKI SALON
21000 Нови Сад, Магарашевића 2

тел. 063/5021-08

Мушко-женски фризер

УСЛОВИ: IV, III, II и I степен стручне спреме, муш-
ко-женски фризер; радно искуство 6 месеци. 
Јављање кандидата на горенаведени телефон. Рок 
за подношење пријаве: до 20.09.2017.

ДОО „ПРОФИТ ВЕДЕРЕ“
ЗА ЗАСТУПАЊЕ У ОСИГУРАЊУ

21000 Нови Сад, Пап Павла 7
profitvedere@gmail.com

тел. 021/2700-709

Заступник у осигурању
3 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V и IV степен стручне спре-
ме; возачка дозвола Б категорије; основна инфор-
матичка обука. Јављање кандидата на горенаведе-
ни телефон и мејл. Рок за подношење пријаве: до 
17.09.2017.

РЕСТОРАН „ПЛАВА ФРАЈЛА“ ДОО
21000 Нови Сад, Сутјеска 2

тел. 021/6759-990

Рачуновођа

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економски тех-
ничар; радно искуство 36 месеци; возачка дозвола Б 
категорије; основна информатичка обука.

Посластичар

УСЛОВИ: IV и III степен стручне спреме, радно иску-
ство 36 месеци.

ОСТАЛО: Јављање кандидата на горенаведени број 
телефон. Рок за подношење пријаве: до 21.09.2017.

ПЕКАРА „АКА“
21410 Футог

тел. 063/558-326

Продавац у пекари
5 извршилаца

УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V, IV и III степен стручне 
спреме. Рад у сменама, пробни рад 1 месец. Јављање 
кандидата на горенаведени број телефона. Рок за 
пријаву: до 22.09.2017.

МЕТАЛО ЕНЕРГИЈА Д.О.О.
21000 Нови сад, Сељачких буна 11

тел. 060/6506-925

Праћење тендера
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани 
економиста за општу економију, банкарство и финан-
сије/дипломирани економиста; VI/2 степен, еконо-
миста; VI/1 степен, економиста за финансије, рачу-
новодство и банкарство и IV степен стручне спреме, 
економски техничар/административни техничар; 
радно искуство 12 месеци; возачка дозвола Б кате-
горије; основна информатичка обука; енглески језик 
- средњи ниво; обезбеђен превоз. Јављање канди-
дата на горенаведени број телефона. Рок за пријаву: 
20.09.2017.

ТЕХНИС АУТО
26210 Ковачица, Братства јединства 19а

тел. 063/352-274

Руководилац РЈ Качарево
место рада Качарево

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 12 месеци рад-
ног искуства; возачка дозвола Б категорије; основна 
информатичка обука (Windows. Word, Excel, Explorer, 
Outlook), енглески језик - почетни ниво, пробни рад 
1 месец. Кандидати треба да имају пребивалиште 
у Качареву. Јављање кандидата на број телефона: 
063/352-274, Хрк Јано.

„СОКО ШТАРК“ ДОО
Београд, Булевар Пека Дапчевића 29

Помоћни радник у производњи
привремени и повремени послови

40 извршилаца

УСЛОВИ: од I степена стручне спреме. Трајање кон-
курса: 15 дана. Радне биографије слати на e-mail: 
una.unkovic@atlanticgrupa.com.

„ЈАКУЗА“ ДОО БЕОГРАД
Нови Београд, Партизанске авијације бб

тел. 011/3177-174, 064/65-82-345,
064/65-82-346

e-mail: jakuza.security@gmail.com

Радник/ца на пословима обезбеђења
на одређено време

50 извршилаца

Место рада: Београд, Суботица, Сомбор, Ниш, Кру-
шевац, Панчево, Ваљево, Мајданпек, Горњи Милано-
вац, Доњи Милановац, Ужице и Врбас.

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме, без 
обзира на образовни профил и радно искуство. 
Пожељно основно познавање енглеског или руског 
језика. Трајање конкурса: до попуне радног места. 
Заинтересовани кандидати могу да се јаве на назна-
чене контакт телефоне или да своје радне биогра-
фије доставе на мејл адресу послодавца.

„KLEFFMANN“ DOO
Београд, Трг Николе Пашића 8

тел. 011/3247-031, 7702-494, 063/331-938, 
062/331706

Теренски анкетар
10 извршилаца по округу; више 

регионалних округа - Јабланички, 
Поморавски, Јужнобанатски, 

Јужнобачки, Западнобачки, Сремски, 
Севернобачки, Средњебанатски, 

Моравички, Колубарски, Расински, 
Поморавски, Рашки, Шумадијски и 

Златиборски; општина пребивалишта 
кандидата или суседна најближа 

општина

Опис посла: вршење анкетирања за пројекте јабуке 
и малине.

УСЛОВИ: средње образовање; пожељно је поседо-
вање возачке дозволе Б категорије. Кандидати који 
су радили сличне послове имаће предност приликом 
избора. Теренски рад; послодавац сноси трошко-
ве превоза (аутобуске карте или рачуне за гориво). 
За кандидате који ће бити ангажовани послодавац 
организује обавезну обуку у трајању 2-3 сата у току 
договореног дана у Београду и рефундира трошкове 
превоза. Радно ангажовање је по уговору о привре-
меним и повременим пословима, у периоду 05.09-
05.10.2017. године. Трајање конкурса: до 10.09.2017. 
године. Заинтересовани кандидати могу да се јаве 
на горенаведене бројеве телефона, особа за контакт 
Бранислав Милић.

УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА „ЧУДЕСНА 
ШУМА“

Лазаревац, Лукавица 160
тел 062/491-669

Кувар
2 извршиоца

УСЛОВИ: кувар, II, III, IV степен стручне спреме. 

Конобар
2 извршиоца

УСЛОВИ: конобар, II, III, IV степен стручне спреме. 

ОСТАЛО: Место рада: Лукавица (пут за Аранђело-
вац); обезбеђен смештај и исхрана. Рок трајања 
конкурса: до попуне радних места. Заинтересовани 
кандидати могу да се јаве на горенаведени телефон, 
особа за контакт Немања Недељковић.

„VIP SECURITY“ DOO
тел. 011/2282-970, 069/2737222

e-mail: irena.djordjevic@vipsecurity.rs

Службеник обезбеђења
на одређено време 12 месеци

100 извршилаца

Опис посла: послови физичког обезбеђења објеката.
Место рада: подручје Републике Србије изузев Бео-
града.

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме; пожељан 
стручни испит ППЗ и обука за руковањем оружја. Рад 
у сменама, ноћни рад. Трајање конкурса: до попуне 
радног места. Заинтересовани кандидати се могу 
јавити послодавцу путем телефона или послати рад-
ну биографију послодавцу путем контакт мејла.

Посао се не чека, 
посао се тражи

Национална служба 
за запошљавање
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„ЛУКС ЕЛЕКТРО“ ДОО
14210 Уб, 28. фебруара 2

тел. 014/411-392
e-mail: lukselektroub@yahoo.com

Електромонтер
на одређено време 3 месеца

3 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, електромонтер 
- инсталатер; без обзира на радно искуство; возач-
ка дозвола Б категорије. Теренски рад, обезбеђен 
смештај. Трајање конкурса: до попуне радног места. 
Заинтересовани кандидати се могу јавити послода-
вцу путем контакт мејла или путем телефона. 

Електроинсталатер
на одређено време 2 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, електроинста-
латер; без обзира на радно искуство; возачка доз-
вола Б категорије; теренски рад. Трајање конкурса: 
до попуне радног места. Заинтересовани кандидати 
се могу јавити послодавцу путем контакт мејла или 
путем телефона.

Дипломирани инжењер 
електротехнике

на одређено време

УСЛОВИ: Трајање конкурса: до попуне. Заинтересо-
вани кандидати могу контактирати послодавца путем 
телефона или доставити радне биографије на имејл 
адресу послодавца.

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

e-mail: savic@splicanka.hr

Комерцијалиста
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: продаја медицинске обуће, образовање 
минимум IV степен стручне спреме, без обзира на 
образовни профил и радно искуство; обавезно позна-
вање бугарског језика; познавање рада на рачунару; 
комуникативност и одговорност у раду. Трајање кон-
курса: до попуне радног места. Заинтересовани кан-
дидати могу своје радне биографије да доставе на 
напред назначену мејл адресу послодавца.

„ЛАСТВА“ ДОО
Чачак, Булевар Танаска Рајића 119

тел. 032/512-0775
e-mail: lastva@mts.rs

Комерцијалиста
за рад на терену, у Београду

УСЛОВИ: средње образовање; возачка дозвола 
Б категорије; радно искуство у продаји школског, 
канцеларијског и рекламног материјала - годину 
дана. Рок трајања конкурса: до попуне радног места. 
Заинтересовани кандидати могу своје радне биогра-
фије да доставе послодавцу путем мејла адресе или 
телефона. 

„МАЕСТРО СОКО“ ДОО
Соко Бања, Светог Саве 4

тел. 063/231-751
e-mail: jateksbgd@gmail.com

Мушко-женски фризер

УСЛОВИ: III и IV степен стручне спреме траженог 
образовног профила; радно искуство 12 месеци. 
Пуно радно време, обезбеђен превоз, обезбеђен 
смештај. Трајање конкурса: до попуне радног места. 
Заинтересовани кандидати се могу јавити послода-
вцу путем контакт мејла или путем телефона.

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
„МЕТАНОЛСКО-СИРЋЕТНИ  

 КОМПЛЕКС“ КИКИНДА
Кикинда, Милошевачки пут бб

тел. 0230/423-732
e-mail: a.galic@msk.co.rs

Интерни ревизор
на одређено време

УСЛОВИ: дипломирани економиста, 5 година радног 
искуства у привреди; лиценца овлашћеног интерног 
ревизора. Конкурс је отворен до попуне. Заинтересо-
вани кандидати могу да се јаве на контакт телефон.

„TOKRAM COMPANY“ DOO
Вршац

Касир/касирка
на одређено време 12 месеци

10 извршилаца

УСЛОВИ: обезбеђен смештај, дужина радног времена 
8 сати, рад у сменама; послодавац организује обуку 
за рад на каси; прецизност и одговорност запосле-
них лица у раду са новцем; неопходно је да кандида-
ти буду спремни на тимски рад, вредни, одговорни, 
комуникативни, спремни да уче и напредују; посло-
давац редовно исплаћује плату, бонусе и награде, 
плата 30.000 дин (нето) - плус бонуси и награде. 
Трајање конкурса: до попуне радног места. Заин-
тересовани кандидати треба да се јаве надлежном 
саветнику за запошљавање ради пријављивања за 
групни разговор са послодавцем.

„TOKRAM COMPANY“ DOO
Вршац

Точилац горива
на одређено време 12 месеци

10 извршилаца

УСЛОВИ: обезбеђен смештај, дужина радног вре-
мена 8 сати, рад у сменама, ноћни рад, послодавац 
организује обуку за дато радно место; прецизност и 
одговорност у раду са новцем; неопходно је да кан-
дидати буду спремни на тимски рад, вредни, одго-
ворни, комуникативни, спремни да уче и напредују; 
послодавац редовно исплаћује плату, бонусе и награ-
де; плата 30.000 дин (нето) - плус бонуси и награде. 
Трајање конкурса: до попуне радног места. Заин-
тересовани кандидати треба да се јаве надлежном 
саветнику за запошљавање ради пријављивања за 
групни разговор са послодавцем.

„HUTCHINSON“ DOO RUMA
Рума, Индустријска 71

тел. 069/1112-756
e-mail: biljana.zivanov@hutchinson.com.world

Шеф рачуноводства

Опис посла: обрачун ПДВ-а, извештавање према гру-
пи, израда буџета и форкаста, књижење фактура, 
cash flow извештаји, сарадња са банкама.

УСЛОВИ: економиста, VI и VII степен стручне спре-
ме; радно искуство минимум 2 године на руково-
дећим позицијама у сектору финансија; пожељно у 
индустрији/производњи; познавање рада на рачуна-
ру MS Office пакет - обавезно, САП - пожељно, знање 
енглеског језика (виши ниво). Дужина радног време-
на 8 сати дневно, рад у сменама, пробни рад 6 месе-
ци. Трајање конкурса: до попуне. Заинтересовани 
кандидати могу своје радне биографије да доставе 
путем мејл адресе или да се јаве на контакт телефон 
послодавца (Биљана Живанов).

„ORION WORLD“ DOO KRAGUJEVAC
Крагујевац, Горњомилановачка 45

тел. 034/335-435
e-mail: orion-kg@orion-kg.com

Оператер на ЦНЦ машинама
на одређено време 2 године

2 извршиоца

Опис посла: израда делова по цртежима.

УСЛОВИ: III и IV степен стручне спреме машинске 
струке; обавезно искуство у траженом занимању 
минимум 2 године. Обезбеђен смештај, дужина рад-
ног времена 8 сати дневно, пробни рад 3 месеца. 
Трајање конкурса: до попуне радног места. Заинте-
ресовани кандидати могу своје пријаве да пошаљу 
поштом, мејлом или да се јаве на контакт телефон 
послодавца.

Програмер на ЦНЦ машинама
на одређено време 2 године

2 извршиоца

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

УСЛОВИ: III и IV степен стручне спреме машинске 
струке; обавезно искуство у траженом занимању 
минимум 2 године. Обезбеђен смештај, дужина рад-
ног времена 8 сати дневно, пробни рад 3 месеца. 
Трајање конкурса: до попуне радног места. Заинте-
ресовани кандидати могу своје пријаве да пошаљу 
поштом, мејлом или да се јаве на контакт телефон 
послодавца.

Mедицина

КОСТИЋ ДОМ
11000 Београд - Звездара, Михаила Петрова 8

тел. 064/672-1049

Спремачица

Помоћни радник у кухињи - сервир

Неговатељица
пробни рад од 7 дана

УСЛОВИ: минимум завршена основна школа, без 
обзира на образовни профил и радно искуство. Кан-
дидати се могу пријавити путем телефона: 064/672-
1049, Мирослав Костић. Рок трајања конкурса: 15 
дана.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР СУРДУЛИЦА
17530 Сурдулица, Српских владара 111

тел. 017/815-300

Виши радиолошки техничар
на одређено време до повратка раднице 

са породиљског одсуства

УСЛОВИ. VI степен стручне спреме, виши радио-
лошки техничар, положен стручни испит. Уз пријаву 
приложити: оверену фотокопију дипломе, оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, 
извод из матичне књиге рођених, односно венчаних 
за особе које су мењале презиме, извод из евиден-
ције незапослених, лекарско уверење (за изабраног 
кандидата).

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

„СВЕТИ ВРАЧЕВИ“
23330 Нови Кнежевац

Краља Петра I Карађорђевића 85

Психолог
на одређено време ради замене 

привремено одсутне запослене, до њеног 
повратка са боловања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен 
филозофски факултет, група за психологију клинич-
ког смера; радно искуство 1 година. Кандидат треба 
да достави пријаву која садржи кратку биографију и: 
оверену фотокопију дипломе или уверења о школској 
спреми, доказ о радном искуству, обичну неоверену 
фотокопију личне карте. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се разматрати. Пријаве са потребном 
документацијом доставити на горенаведену адресу, 
са назнаком „За оглас за пријем у радни однос“ или 
лично предати у Правну службу Специјалне болнице.

ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 10

тел. 035/573-186

Медицински техничар
на одређено време ради замене 

привремено одсутног радника, за рад у 
Служби за здравствену заштиту одраслог 

становништва

УСЛОВИ: завршена средња медицинска шко-
ла - општи смер (IV степен стручне спреме), поло-
жен стручни испит, лиценца за самосталан рад 
или решење о упису у комору. Кандидати подносе: 
пријаву на оглас, кратку биографију, фотокопију 
извода из матичне књиге рођених, фотокопију уве-
рења о држављанству, фотокопију дипломе о завр-
шеној медицинској школи - општи смер, фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, фотокопију 
лиценце за самостални рад или решења о упису у 
комору. Лекарско уверење подноси кандидат који 
буде изабран на конкурсу. Пријаве са кратком био-
графијом, адресом и контакт телефоном, као и доку-
мента којима се доказује испуњеност услова кон-
курса, донети лично у писарницу ДЗ Параћин или 
послати на наведену адресу. Кандидати који испуња-
вају услове конкурса могу бити позвани на разговор 
ради пружања додатних података који могу бити 
важни за одлуку о пријему. Неблаговремене, непот-
писане пријаве, као и пријаве са непотпуном и неод-
говарајућом документацијом, неће бити разматране. 
По завршетку конкурса предата документа се неће 
враћати кандидатима.

„РУЖА ЈЕЛЕНА“ ДОО
26203 Сефкерин, ЈНА 44

Медицинска сестра - неговатељица

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - медицинска сес-
тра, медицински техничар; III степен стручне спреме 
- болничар - неговатељ; брига и нега старих лица; 
предност имају кандидати са радним искуством, али 
није неопходан услов. Ради се у сменама, укључујући 
и ноћ, обезбеђена исхрана, пробни рад 1 месец. 
Кандидати треба да се јаве на контакт телефон: 
060/1887-087, Саша Стоиљковић.

ОПШТА БОЛНИЦА ПОЖАРЕВАЦ
12000 Пожаревац, Братства и јединства 135

тел. 012/550-111, факс: 012/550-585
e-mail: bolpo@ptt.rs, www.obp.rs

Медицински техничар
на Одељењу опште неге Службе за 

интерне болести Опште болнице 
Пожаревац, на одређено време ради 

замене привремено одсутне запослене 

Медицински техничар
на Одељењу опште неге Службе за 

интерне болести Опште болнице 
Пожаревац, на одређено време до 24 
месеца, због повећаног обима посла

Опис послова: новопримљене пацијенте смешта 
у постељу, отвара историју болести, узима крв и 
урин за лабораторијске анализе, мери АТ, ради ЕКГ, 
намешта болесничке постеље, пресвлачи постељ-
но и лично рубље болесницима; прати и региструје 
температуру и пулс код болесника (ујутру и уве-
че, по потреби и чешће); спроводи негу пацијента 
(храњење, пресвлачење, обрада шупљина); купање 
или пребрисавање болесника у постељи, давање 
болеснику у постељи посуде за мокрење и дефека-
цију; спровођење вештачког храњења болесника 
преко сонде, гастростоме и одржавање прибора за 
вештачко храњење; даје клизме болесницима; мери 
сакупљену диурезу; предузима потребне мере за 
спречавање интрахоспиталних инфекција; непре-
кидно прати стање пацијената; врши припрему 
пацијената за дијагностичке процедуре и одводи их 
на њихово обављање; асистира при обављању дијаг-
ностичких процедура; припрема материјал, прибор и 
средства за рад и исте стерилише, спроводи контро-
лу стерилности; одводи пацијенте на консултативне 
прегледе, а такође припрема и асистира лекару при-
ликом консултативних прегледа пацијената свога 
одељења; узима материјал за лабораторијске анали-
зе; прати виталне параметре; врши поделу ордини-
ране терапије, цитостатика, крви и крвних деривата; 
води документацију процеса здравствене неге; води 
медицинску и сестринску документацију у писаној и 
електронској форми; припрема пацијенте за отпуст и 
излазак из болнице; обавља процес здравствено-вас-
питног рада са пацијентима; по сачињеном распоре-
ду рада укључује се у сменски рад; у случају смрти 
болесника спроводи прописане поступке код обраде 
умрлог и слања посмртних остатака са одељења; у 
току радног времена је обавезан да носи прописану 
одећу и обућу; у свом раду је дужан да се придржава 
начела кодекса етике професионалног понашања и 
да се хумано односи према пацијентима и сарадници-
ма; обавља и друге послове из домена своје струке, а 
по налогу главне мед. сестре, шефа одељења/одсека 
и начелника.

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа и 
положен стручни испит. Уз пријаву доставити: 1. 
кратку биографију са адресом и контакт телефоном; 
2. оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој 
медицинској школи (IV степен); 3. оверену фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту; 4. извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија, не старији од шест месеци). Кандидати 
који су радили у струци дужни су да доставе и овере-
ну фотокопију лиценце. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања огласа у листу „Посло-
ви“. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће 
разматрати. Пријаву са документацијом доставити на 
адресу: Општа болница Пожаревац, Братства једин-
ства 135, 12000 Пожаревац.

ОПШТА БОЛНИЦА ПОЖАРЕВАЦ
12000 Пожаревац, Братства и јединства 135

тел. 012/550-111, факс: 012/550-585
e-mail: bolpo@ptt.rs, www.obp.rs

Главни техничар Службе за 
патолошку дијагностику Опште 

болнице Пожаревац
на одређено време до 3 месеца, због 

повећаног обима посла

Опис послова: пружа специјалну негу у зависности од 
врсте одељења и ради послове своје струке; упознаје 
болеснике са планираним процедурама; активно 
учествује у спровођењу здравствено-васпитне мето-
де у болничкој јединици (индивидуалним радом и у 

групи); учествује у стручном оспособљавању здрав-
ствених радника; обезбеђује перманентан рад; врши 
надзор медицинског техничара над обављањем 
послова из оквира неге и вођења медицинске доку-
ментације; организује општу и специјалну негу 
болесника и ради послове своје струке; организује 
едукацију кадрова; уводи нове методе у погледу неге 
болесника; предлаже мере за спречавање интра-
хоспиталних инфекција; требује потребне лекове и 
сантетски материјал; води потребну документацију; 
прави распоред рада; стара се о хигијени, материјал-
но се задужује инвентаром службе, остало по налогу 
непосредног руководиоца. Рад се одвија у нормалним 
условима, изузев одељења где постоји изложеност 
инфекцији и токсичним агенсима.

УСЛОВИ: завршена струковна/виша медицинска 
школа или средња медицинска школа и положен 
стручни испит. Уколико кандидат има завршену 
средњу медицинску школу, односно IV степен стру-
чне спреме, неопходно је радно искуство у струци 
од најмање 3 године. Уз пријаву треба доставити: 1. 
кратку биографију са адресом и контакт телефоном; 
2. оверену фотокопију дипломе о завршеној струков-
ној/вишој медицинској школи или завршеној средњој 
медицинској школи; 3. оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту; 4. извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија, 
не старији од шест месеци). Кандидати који су ради-
ли у струци дужни су да доставе и оверену фотоко-
пију лиценце. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања огласа у листу „Послови“. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. 
Пријаву са документацијом доставити на адресу: 
Општа болница Пожаревац, Братства и јединства 
135, 12000 Пожаревац. 

Оператер - радник на аутоклаву за 
третман инфективног медицинског 

отпада
у Одсеку за третман медицинског 

инфективног отпада Опште болнице 
Пожаревац, на одређено време до 3 
месеца, због повећаног обима посла

Опис послова: прима инфективни отпад и пратећу 
документацију; води протокол - евиденцију о прије-
му и стерилизацији отпада; врши инспекцију улазног 
отпада у погледу исправне амбалаже, ознаке и сл.; 
евидентира порекло улазног отпада и мерење тежи-
не; припрема отпад за третирање; третира улазни 
инфективни отпад укључивањем аутоклава; ради на 
аутоклаву и дробилици и истима рукује у складу са 
препорукама; документује процес третирања и одла-
гања третираног отпада који је спреман за дефи-
нитивно уклањање; чисти и дезинфикује интерну 
транспортну опрему (колица) и зоне третирања; одр-
жава логистичку опрему (контејнере, колица, вагу) 
и опрему за третирање отпада; извештава о сваком 
случају неправилног поступања са отпадом, непра-
вилно упакованом отпаду или о неочекиваним ситу-
ацијама, пре свега менаџера за медицински отпад, 
а потом директора; препознаје и идентификује про-
блеме са опремом за третирање; координирање, 
обављање, планирање и евидентирање одржавања 
опреме; сарађује са менаџером и руководиоцем сис-
тема за управљање инфективним отпадом; обавља и 
друге послове струке везане за медицински отпад по 
налогу непосредног руководиоца. За свој рад непо-
средно је одговоран руководиоцу система за третман 
медицинског отпада.

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, поло-
жен стручни испит и завршена обука за техничара 
за управљање медицинским отпадом. Уз пријаву 
доставити: 1. кратку биографију са адресом и кон-
такт телефоном; 2. оверену фотокопију дипломе о 
завршеној средњој медицинској школи; 3. оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту; 
4. оверену фотокопију уверења о завршеној обуци за 
техничара за управљање медицинским отпадом; 5. 



Бесплатна публикација о запошљавању 21 30.08.2017. | Број 740 |   

Медицина

извод из МК рођених (оригинал или оверена фото-
копија, не старији од шест месеци). Кандидати који 
су радили у струци дужни су да доставе и оверену 
фотокопију лиценце. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања у листу „Послови“. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. 
Пријаву са документацијом доставити на адресу: 
Општа болница Пожаревац, Братства и јединства 
135, 12000 Пожаревац. 

ОПШТА БОЛНИЦА „СВЕТИ ЛУКА“
11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51

тел. 026/240-725

Лабораторијски техничар
на одређено време ради замене 

привремено одсутне запослене, за рад у 
Одељењу за биохемијску лабораторијску 

дијагностику

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, положен стручни 
испит. Као доказe о испуњености услова, кандидати 
су дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком 
биографијом, бројем телефона и адресом, оверену 
фотокопију дипломе о завршеном IV степену струч-
не спреме, оверену фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту, лиценцу или решење о упису 
у комору. Aко кандидат поседује радно искуство, 
потребно је доставити радне карактеристике од прет-
ходног послодавца. Рок за подношење пријава на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у пуб-
ликацији „Послови“. Пријаве на оглас се достављају 
у затвореним ковертама, писарници Опште болнице 
„Свети Лука“ Смедерево или путем поште на адре-
су: Општа болница „Свети Лука“, Смедерево, Кнез 
Михаилова 51, уз напомену „Пријава на оглас“ и са 
навођењем радног места за које се конкурише. Уко-
лико кандидат има и-мејл адресу, потребно је исту 
назначити ради обавештавања о резултату конкур-
са. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. За ближе информације обратити се на 
телефон: 026/240-725.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА „СВЕТИ САВА“
11000 Београд, Немањина 2

тел. 011/6642-831

Доктор медицине
2 извршиоца

УСЛОВИ: висока стручна спрема, медицински факул-
тет, положен стручни испит, лиценца.

Медицинска сестра - техничар
6 извршилаца

УСЛОВИ: средња стручна спрема, медицинска шко-
ла, положен стручни испит, лиценца.

Виши радиолошки техничар

УСЛОВИ: ВШС, медицинска школа, положен стручни 
испит, лиценца.

Лабораторијски техничар
на одређено време до повратка 

запослене са боловања (одржавање 
трудноће/породиљско боловање)

УСЛОВИ: средња стручна спрема, медицинска шко-
ла, положен стручни испит, лиценца.

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до повратка 

запосленог са неплаћеног одсуства 
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема, медицинска шко-
ла, положен стручни испит, лиценца.

Радник у вешерају
на одређено време до повратка 

запосленог са неплаћеног одсуства 

УСЛОВИ: основна школа.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас 
приложи и следећу документацију, у фотокопијама: 
диплому о завршеној школи, уверење о положеном 
стручном испиту, лиценцу издату од надлежног орга-
на, кратку биографију са адресом и контакт телефо-
ном. Пријаве се подносе поштом на наведену адресу 
болнице. Пријаве поднете мимо рока и без потпуне 
документације неће се узимати у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
Београд, Краљице Јелене 22

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до повратка 

запослене са неплаћеног одсуства

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског боловања и 
боловања ради неге детета

УСЛОВИ: медицинска школа, IV степен стручне 
спреме, положен стручни испит, решење о упису у 
комору, дозвола за рад (лиценца), познавање рада 
на рачунару. Кандидати су у обавези да уз пријаву 
доставе: фотокопију дипломе о средњој медицинској 
школи, фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, фотокопију дозволе за рад - лиценце издате 
од надлежне коморе или решење о упису у комору, 
уверење да кандидат није осуђиван (издаје МУП, не 
старије од 6 месеци), уверење да се против канди-
дата не води истрага и кривични поступак (потврду 
издаје суд, не старије од 6 месеци), кратку биогра-
фију са адресом и контакт телефоном. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа 
у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве се неће разматрати. Кандидати који 
испуњавају услове огласа могу бити позвани на раз-
говор ради пружања додатних информација које могу 
бити важне за доношење одлуке о пријему и провере 
стручног знања. Кандидат који буде изабран дужан је 
да пре закључивања уговора достави доказ о здрав-
ственој способности за рад на наведеним послови-
ма. Одлука о избору ће бити објављена на огласној 
табли поред писарнице у приземљу Дома здравља 
Раковица, Краљице Јелене 22, Београд. Пријаве сла-
ти поштом на адресу: Дом здравља Раковица, 11090 
Београд, Краљице Јелене 22, са назнаком „За оглас“ 
(назначити да се молба подноси за заснивање радног 
односа на одређено време) или лично доставити у 
писарницу Дома здравља Раковица.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ
„ОЗРЕН“ - СОКОБАЊА

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

Спремач болничких просторија
на одређено време од три месеца, због 

повећаног обима посла

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, НК радник. Као 
доказе о испуњености услова кандидати су дужни да 
доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом, 
бројем телефона и адресом и оверену фотокопију 
сведочанства о завршеној основној школи. Пријаве 
кандидата које не садрже тражену документацију 
сматраће се непотпуним и неће бити разматране. 
Пријаве које пристигну по истеку овог рока сматраће 
се неблаговременим и неће бити разматране. Прија-
ве на оглас достављати у затвореним ковертама, 
путем поште на адресу: Специјална болница за плућ-
не болести „Озрен“, Сокобања, Насеље Озрен бб, 
18230 Сокобања, уз напомену „Пријава на оглас за 
спремача“ или лично у просторијама болнице.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ И
РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ

11000 Београд, Сокобањска 17а
тел. 2667-755

Дипломирани социјални радник
пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: филозофски факултет, група за социоло-
гију или факултет политичких наука, смер за социјал-
ни рад и социологију, положен стручни испит; радно 
искуство 12 месеци.

Виши физиотерапеут
пробни рад 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: виша медицинска школа, одсек физиотера-
пеута; положен стручни испит; лиценца за рад; рад-
но искуство 6 месеци.

Медицинска сестра - техничар
пробни рад 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: виша или средња медицинска школа; 
општи или педијатријски смер; положен стручни 
испит, лиценца за рад; радно искуство 6 месеци.

Спремачица
пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: ПК или НК радник, радно искуство 6 месе-
ци.

Медицинска сестра - техничар
на одређено време по основу замене 

привремено одсутних радника
2 извршиоца

УСЛОВИ: виша или средња медицинска школа; општи 
или педијатријски смер; положен стручни испит; 
лиценца за рад; радно искуство 6 месеци. Кандидати 
су обавезни да доставе писану пријаву на оглас са 
краћом биографијом. Уз пријаву се подносе оверене 
фотокопије: дипломе о завршеној школи, извода из 
матичне књиге рођених, уверења о држављанству, 
потврда да се против лица не води судски поступак, 
доказ о радном искуству; за радно место дипломира-
ни социјални радник доставити и оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, а за радна 
места вишег физиотерапеута и медицинске сестре 
доставити уверење о положеном стручном испиту 
и оверену фотокопију лиценце за рад. Пријаве са 
потребном документацијом достављају се на адресу: 
Специјална болница за церебралну парализу и раз-
војну неурологију, Београд, Сокобањска 17а (Правна 
служба). Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања огласа у публикацији „Посло-
ви“.

„ВЕЛЕЛЕК“ ДОО
11000 Београд, Булевар ослобођења 43/1

тел. 063/201-197

Контрола квалитета у производњи 
лекова

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, без обзира на 
радно искуство, положен стручни испит (пожељно), 
знање рада на рачунару, знање енглеског језика - 
средњи ниво. Заинтересовани кандидати пријаве 
могу да пошаљу на e-mail: velelek4@gmail.com или 
да се јаве на контакт телефон 063/201-197. Рок за 
пријављивање на конкурс: 10.09.2017.

www.nsz.gov.rs
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Медицина

КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
„ДР МИРОСЛАВ ЗОТОВИЋ“
11000 Београд, Сокобањска 13

тел. 011/2668-631

Помоћник директора за економско-
финансијске послове

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, економски 
факултет - дипломирани економиста; минимум 10 
година радног искуства у струци. Кандидати су обвез-
ни да доставе: кратку биографију са адресом, контакт 
телефоном и мејл адресом и неоверену фотокопију 
дипломе о завршеној школи. Пријаве са потребном 
документацијом достављају се у затвореним ковер-
тама, на наведену адресу Клинике - правна служба, 
са назнаком: „Пријава за оглас“ и навођењем рад-
ног места за које се конкурише. Пријаве морају да 
буду примљене у Клиници најкасније осмог дана од 
дана објављивања огласа као последењег дана рока 
за подношење пријава до 14 часова, без обзира на 
начин доставе. Пријаве које буду примљене у Клини-
ци после истека дана и сата наведеног у овом огла-
су сматраће се неблаговременим и неотворене ће 
се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума и сата 
када су примљене у Клиници. Пријаве са непотпу-
ним подацима и непотпуном документацијом ће бити 
одбијене као неисправне.

„ЈЕЛА ДОМ“ УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ 
ЗАШТИТЕ

Београд, Михаила Булгакова 38
тел. 011/7423-663

1. Медицинска сестра - техничар
на одређено време од 3 месеца, уз 
могућност продужавања уговора 

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, 
образовни профил: медицинска сестра - техничар; 
положен државни стручни испит. За кандидате из 
унутрашњости обезбеђен је смештај. Заинтересо-
вани кандидати могу се пријавити на конкурс путем 
телефона: 011/7423-663, Милица Биоленчек.

2. Неговатељица
на одређено време од 3 месеца, уз 
могућност продужавања уговора 

УСЛОВИ: III/IV степен стручне спреме, без обзира на 
занимање и радно искуство. Заинтересовани канди-
дати могу се пријавити на конкурс путем телефона: 
011/7423-663, Милица Биоленчек.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10

тел. 011/2060-676

Доктор медицине
за потребе Одељења анестезије са 

реаниматологијом

Доктор медицине
за потребе Одсека за имунологију са 

имунолошком лабораторијом

УСЛОВИ: медицински факултет, завршених 6 месе-
ци обавезног лекарског стажа; познавање рада на 
рачунару; познавање најмање једног светског јези-
ка и лиценца. Пробни рад у трајању од шест месе-
ци. Кандидати су дужни да доставе: кратку биогра-
фију, фотокопију личне карте, фотокопију дипломе 
о завршеном медицинском факултету, фотокопију 
дипломе о положеном стручном испиту, фотокопију 
радне књижице или другог доказа о рандом искуству 
кандидата, лиценцу, фотокопије уговора о раду, тј. 
потврде о волонитирању, потврде о обављеном раду 
од стране начелника служби здравствених установа 
на меморандуму, о времену проведеном на раду и 
оценама рада кандидата, уколико их кандидат посе-

дује. Пријаве слати у затвореној коверти, на наведену 
адресу Клинике, са назнаком: „Пријава на конкурс за 
доктора медицине за потребе Одељења анестезио-
логије са реаниматологијом, на неодређено време - 1 
извршилац“, односно „Пријава на конкурс за пријем 
доктора медицине за потребе Одсека за имунологију 
с имунолошком лабораторијом, на неодређено време 
- 1 извршилац“. Кандидати који испуњавају услове из 
огласа могу бити позвани на разговор ради пружања 
додатних података који могу бити важни за одлуку о 
пријему (претходно искуство у раду, додатно обра-
зовање или оспособљеност, дужина трајања школо-
вања и сл.). Приликом заснивања радног односа кан-
дидати су дужни да доставе лекарско уверење као 
доказ о здравственој способности за послове на које 
се примају.

Медицинска сестра - техничар
13 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска шко-
ла педијатријског или општег смера; положен струч-
ни испит; најмање шест месеци радног искуства; 
предвиђен пробни рад у трајању од 6 месеци. Канди-
дати су дужни да доставе: кратку биографију, фото-
копију личне крате, фотокопију дипломе о завршеној 
школи, фотокопију дипломе о положеном стручном 
испиту, фотокопију радне књижице или другог дока-
за о радном искуству (уговори о раду, волонтерски 
уговори, 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 - 13 извр-
шилаца”.

Лабораторијски техничар
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска шко-
ла - смер лабораторијски техничар; положен стручни 
испит; најмање 6 месеци радног искуства; предвиђен 
пробни рад у трајању од 6 месеци. Кандидати су дуж-
ни да доставе: кратку биографију, фотокопију лич-
не карте, фотокопију дипломе о завршеној школи, 
фотокопију дипломе о положеном стручном испиту, 
фотокопију радне књижице или другог доказа о рад-
ном искуству (уговори о раду, волонтерски уговори, 
потврда послодавца и сл.). Пријаве слати у затворе-
ној коверти на наведену адресу Клинике, са назнаком 
„Пријава на конкурс за пријем лабораторијског техни-
чара, на неодређено време - 3 извршиоца”.

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

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ  

ЗАШТИТУ
МАЈКЕ И ДЕТЕТА СРБИЈЕ

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

тел. 011/310-82-37

Оглас објављен 23.08.2017. године у публикацији 
„Послови“ поништава се у целости.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ 
ЗАШТИТУ

МАЈКЕ И ДЕТЕТА СРБИЈЕ
„ДР ВУКАН ЧУПИЋ“

11070 Нови Београд, Радоја Дакића 6-8
тел. 011/310-82-37

Спремачица у здравству
у Сервису за одржавање хигијене

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, осмогодишња 
школа.

Машински перач веша
у Сервису вешераја

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, осмогодишња 
школа, интерна квалификација или КВ перач.

Радник на цеђењу веша
дистрибутер веша у Сервису вешераја

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, осмогодишња 
школа, интерна квалификација.

Сервирка
у Сервису исхране

2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, осмогодишња 
школа, интерна квалификација.

Помоћни радник
у Сервису техничког одржавања

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, осмогодишња 
школа.

Помоћни радник
у Одсеку централне стерилизације 

и припреме стерилизације са 
дезинфекцијом

УСЛОВИ: III или I степен стручне спреме, КВ радник 
или осмогодишња школа, одличан или врло добар 
успех.

ОСТАЛО: Пробни рад до 3 месеца. Уз пријаву и крат-
ку пословну биографију, као доказе о испуњености 
услова конкурса кандидати подносе фотокопије 
дипломе о стеченом образовању и сведочанстава за 
сваку годину школовања. Предност ће имати канди-
дати који имају радно искуство у здравственим уста-
новама терцијарног нивоа дечије здравствене зашти-
те (доставити доказ - уговор о раду, потврду, копију 
радне књижице и сл.). Пријаве и доказе о испуње-
ности услова кандидати могу предати лично на Архи-
ви Института или путем поште на наведену адресу, са 
назнаком „За конкурс“. Кандидат који буде изабран 
за пријем у радни однос на неодређено време, пре 
склапања уговора о раду доставља оверене фотоко-
пије: дипломе, сведочанстава за сваку годину школо-
вања, одјаве на претходно осигурање (МА образац), 
фотокопију личне карте и радну књижицу уколико је 
поседује (због израчунавања стажа и минулог рада) 
или М4 листинг из РФ ПИО, картицу здравственог 
осигурања и здравствено уверење.

ОПШТА БОЛНИЦА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 12

тел. 035/8155-101

Виши медицински техничар - 
инструментар

на одређено време, замена за време 
боловања, породиљског одсуства и 

одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: виша медицинска школа - смер инструмен-
тар (VI степен стручне спреме), положен стручни 
испит. Заинтересовани кандидати подносе: пријаву 
на оглас са кратком биографијом, извод из матичне 
књиге рођених и извод из матичне књиге венчаних 
(ако је извршена промена презимена), диплому о 
завршеној школи наведеној у условима за заснивање 
радног односа, потврду о положеном стручном испи-
ту, фотокопију радне књижице, уверење са евиден-
ције Националне службе за запошљавање, лиценцу 
или решење о упису у комору. Лекарско уверење, као 
доказ о здравственој способности, прилаже кандидат 
који заснива радни однос. Приложити фотокопије 
тражених докумената. Пријаве са кратком биогра-
фијом, адресом и контакт телефоном доставити лич-
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но у писарницу или послати на наведену адресу, са 
назнаком: „Пријава на оглас“. Неблаговремене прија-
ве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом 
документацијом, неће бити разматране. По завршет-
ку конкурса предата документа се неће враћати кан-
дидатима.

ДОМ ЗДРАВЉА „ДР ЂОРЂЕ БАСТИЋ“
21480 Србобран, Јована Поповића 25/1

Директор Дома здравља „Др Ђорђе 
Бастић“

на период од 4 године

УСЛОВИ: завршен медицински, стоматолошки или 
фармацеутски факултет; положен стручни испит; 5 
година радног стажа у области здравствене заштите 
на пословима доктора медицине, стоматологије или 
дипломираног фармацеута; завршен правни или еко-
номски факултет; 5 година радног стажа у области 
здравствене заштите на пословима дипломираног 
правника или дипломираног економисте; заврше-
на едукција из области здравственог менаџмента. 
Потребна документација: оверена фотокопија дипло-
ме о завршеном факултету, оверена фотокопија уве-
рења о положеном стручном испиту (за кандидате 
здравствене струке), оверена фотокопија уверења о 
завршеној едукцији из области менаџмента у здрав-
ству, уколико је кандидат дипломирани правник или 
дипломирани економиста, потврда о радном стажу у 
области здравствене заштите, уверење да лице није 
осуђивано, уверење да лице није кажњавано. Рок за 
подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови“, са назнаком „За кон-
курс“, на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узети у разматрање.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ
ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ

ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Медицинска сестра - техничар
на Одељењу интензивне неге и терапије, 
у Служби за интензивну негу и терапију 

и неонатологију Стационара Клинике 
за педијатрију, на одређено време до 
повратка запосленог, дуже од 30 дана

Опис посла: брине се о пријему, нези и отпусту болес-
ника; спроводи терапију према налогу лекара; прати 
болесника на дијагностичке прегледе; узима и шаље 
материјал на лабораторијске анализе; ради и друге 
послове из свог делокруга, а по налогу непосредног 
руководиоца; учествује у сменском раду; за свој рад 
одговорна је непосредном руководиоцу, главној сес-
три Клинике и Института.

УСЛОВИ: да кандидат поседује средњу стручну спре-
му - IV степен, завршена средња медицинска школа, 
смер педијатријска сестра - техничар или медицинска 
сестра - техничар; положен стручни испит; лиценца 
за рад. Потребна документа: диплома о завршеној 
средњој медицинској школи, уверење о положеном 
стручном испиту, дозвола за рад - лиценца издата 
од надлежне коморе или решење о упису у именик 
коморе; уверење да се против кандидата не води 
кривични поступак (уверење суда, не старије од 6 
месеци); уверење да кандидат није осуђиван (из 
полицијске управе, не старије од 6 месеци); доказ о 
радном искуству уколико га кандидат поседује (ове-
рена копија радне књижице, уговора о раду, потврда 
послодавца); краткаа биографија (Curriculum Vitae - 
CV), са адресом, контакт телефоном, мејл адресом. 
Кандидати који испуњавају услове из огласа могу 
бити позвани на разговор ради пружања додатних 
података који могу бити важни за одлуку о пријему 
(претходно искуство у раду, просечна оцена у току 

школовања, додатно образовање или оспособље-
ност, дужина трајања школовања). Приликом засни-
вања радног односа кандидат је дужан да достави 
лекарско уверење о здравственој способности за 
послове које ће обављати и фотокопију личне карте. 
Пријаве се предају у затвореној коверти, лично или 
поштом на горенаведену адресу Института, са назна-
ком: „Пријава на оглас за пријем једне медицинске 
сестре - техничара на Одељењу интензивне неге и 
терапије“. Рок за подношење пријаве је осам дана од 
дана објављивања огласа. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА МАЛО ЦРНИЋЕ
12311 Мало Црниће, Пета бб

тел. 012/280-445, факс: 012/280-326
e-mail: dzmcrnice@gmail.com

www.dzmcrnice.rs

Доктор медицине
на одређено време до добијања 
сагласности Комисије за давање 

сагласности за ново запошљавање 
и додатно радно ангажовање 

код корисника јавних средстава 
Министарства здравља РС

2 извршиоца

Опис посла: врши пријем пацијената без упута, 
обавља преглед и одређује потребну терапију, 
упућује пацијенте на лечење у специјализова-
не здравствене установе, даје стручно мишљење 
(лекарско уверење) о радној способности, физичком 
и психичком стању, врсти и тежини повреда, врши 
мање хируршке интервенције и инцизије, контроли-
ше стручни рад медицинских техничара у превија-
лишту, ради на здравственом васпитању и подизању 
здравствене заштите грађана, обавља лекарске пре-
гледе и ради на терену у истуреним амбулантама и 
здравственим станицама, спроводи континуирани 
процес статистичког извештавања и фактурисања 
пружених услуга, обавља и друге послове по налогу 
непосредног руководиоца.

УСЛОВИ: Поред законом прописаних услова, канди-
дат треба да испуњава и следеће услове: завршен 
медицински факултет, VII/1 степен стручне спре-
ме и положен стручни испит. Уз пријаву на оглас са 
кратком биографијом, бројем телефона и адресом, 
као доказе о испуњености услова кандидати дос-
тављају и фотокопију дипломе о завршеном меди-
цинском факултету, фотокопију личне карте (очита-
не податке са личне карте), фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, фотокопију извода из 
матичне књиге венчаних (уколико су диплома или 
уверење издати на девојачко презиме). Кандидати 
могу бити позвани на разговор ради пружања додат-
них информација које могу бити важне за доношење 
одлуке о избору. Кандидатима који не буду изабрани 
не враћа се поднета документација. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа 
у публикацији „Послови“. Пријаве се подносе лич-
но или путем поште на адресу: Дом здравља Мало 
Црниће, Стишка бб, Поштански фах 70, 12311 Мало 
Црниће, са назнаком „Пријава на оглас“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОПШТА БОЛНИЦА ПЕТРОВАЦ НА  

МЛАВИ
12 300 Петровац на Млави, Моравска 2

тел. 012/327-983, 327-984
факс: 012/327-985

e-mail: office@opstabolnicapetrovac.rs

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 23.08.2017. 
године, за пријем у радни однос на одређено вре-
ме медицинске сестре - техничара (1 извршилац), 
поништава се у целости.

ОПШТА БОЛНИЦА „СВЕТИ ЛУКА“
Смедерево, Кнез Михаилова 51

тел. 026/240-725

Лабораторијски техничар
за рад у Одељењу за биохемијску 
лабораторијску дијагностику, на 

одређено време до повратка радника са 
боловања

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, положен струч-
ни испито. Као доказе о испуњености услова кан-
дидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс са 
кратком биографијом, бројем телефона и адресом; 
оверену фотокопију дипломе о завршеном IV степе-
ну стручне спреме; оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, лиценцу или решење о 
упису у комору; ако кандидат поседује радно иску-
ство потребно је доставити радне карактеристике од 
претходног послодавца. Рок за подношење пријаве 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“. Пријаве на оглас достављати у 
затвореним ковертама, писарници Опште болнице 
„Свети Лука“ Смедерево или путем поште на гор-
наведену адресу, уз напомену „Пријава на оглас“, 
са навођењем радног места за које се конкурише. 
Уколико кандидат има мејл адресу, потребно је исту 
назначити ради обавештавања о резултату конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити раз-
матране. За ближе информације можете се обратити 
на телефон: 026/240-725.

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА АПОТЕКА 
„ЛОРА“

Београд, Антифашистичке борбе 21г
тel. 011/2607-137

e-mail: apoteka.lora@gmail.com

Дипломирани фармацеут
на одређено време 6 месеци, место рада: 

Сјеница

УСЛОВИ: лиценца за фармацеута, стручни испит, 
знање енглеског - почетни ниво, рад на рачунару; 
радно искуство минимум 24 месеца. Рад у сменама. 
Рок трајања конкурса: до 25.09.2017. године. Заин-
тересовани кандидати/кандидаткиње могу се јавити 
послодавцу на горенаведени телефон или да доставе 
радну биографију путем мејла. 

ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО-
ХИРУРШКЕ

БОЛЕСТИ „БАЊИЦА“
Београд, Михаила Аврамовића 28

тел. 011/66-60-466

Медицинска сестра - техничар, 
општи смер
4 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати су обавезни да доставе уз 
пријаву: оверен препис или фотокопију дипломе о 
завршеној средњој медицинској школи (са просеч-
ном оценом), оверен препис или фотокопију дипло-
ме о положеном стручном испиту, потврду издату од 
стране Националне службе за запошљавање о дужи-
ни чекања на запослење, доказ о радном искуству у 
струци након положеног испита на пословима пру-
жања здравствене заштите, укључујући и волонтер-
ски стаж (фотокопија радне књижице или потврда 
послодавца), фотокопију личне карте или очитану 
личну карту (уколико лична карта поседује чип), био-
графију са адресом и контакт телефоном. Пожељно 
је претходно радно искуство у стационарним здрав-
ственим установама на истим или сличним послови-
ма. Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана рас-
писивања огласа у публикацији „Послови“. Пробни 
рад је три месеца. Наведена документа не смеју бити 
старија од шест месеци, а приложене фотокопије 
морају бити оверене од надлежног органа. Пријаве 

Медицина 
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са непотпуном документацијом или које нису у скла-
ду са условима из овог огласа, као и неблаговремене 
пријаве, неће бити разматране. Кандидати који уђу у 
ужи избор биће позвани на разговор.

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА 
ЗАПОШЉАВАЊЕ

Београд, Краља Милутина 8

Оглашава
слободна радна места за држављане 

Републике Србије за рад у СР Немачкој, 
у складу са Споразумом о посредовању 
и привременом запошљавању радника, 

држављана Републике Србије у Савезној 
Републици Немачкој

Радници за здравствену негу
већи број извршилаца

Опис посла: рад у болницама и домовима за стара 
лица на месту асистента за здравствену негу до при-
знавања дипломе у СР Немачкој, а после признавања 
дипломе рад на пословима квалификованог здрав-
ственог радника

УСЛОВИ: На оглас се могу јавити незапослени и 
запослени кандидати, без обзира да ли су пријављени 
на евиденцију Националне службе за запошљавање; 
минимум средња медицинска школа (IV степен); 
образовни профил: медицинска сестра - техничар 
општег или педијатријског смера; познавање немач-
ког језика на минимум А2 нивоу, према Европском 
референтном оквиру за језике (опис ниже у тексту); 
положен стручни испит за медицинску сестру/техни-
чара општег или педијатријског смера; предност ће 
имати кандидати са знањем немачког језика на Б1 
нивоу или вишем, према Европском референтном 
оквиру за језике.

Описи нивоа знања језика према Европском рефе-
рентном оквиру за језике

А2 - кандидат разуме реченице и често употребља-
ване изразе који су у вези са областима непосред-
ног значења (на пример: информације о личности и 
породици, куповини, раду и непосредном окружењу). 
У стању је да се споразуме у једноставним, рутинским 
ситуацијама које се односе на једноставну и директ-
ну размену информација о познатим и уобичајеним 
стварима. У стању је да једноставним речима опише 
своје порекло и образовање, непосредно окружење и 
ствари везане за непосредне потребе.

Б1 - Кандидат је у стању да разуме главне садржаје, 
када се употребљава јасан стандардни језик и када 
се ради о познатим садржајима везаним за посао, 
школу, слободно време итд. У стању је да се снађе у 
највећем броју ситуација са којима се сусреће током 
путовања у земљама немачког говорног подручја. У 
стању је да се јасно и смислено изрази о познатим 
темама и областима личног интересовања. У стању 
је да говори о искуствима и доживљајима, да опише 
своје снове, наде и циљеве, и да укратко образложи 
своје планове и ставове.

Радно искуство: Предност ће имати кандидати са 
актуелним радним искуством у струци. Под актуел-
ним радним искуством се подразумева: радно иску-
ство у струци у последње 4 године, стручна пракса 
односно стаж за кандидате који су тек завршили 
школу и имају положен стручни испит за медицинску 
сестру - техничара или за педијатријску сестру - тех-
ничара. За кандидате који су се преквалификовали 
важе следећи услови: уколико је кандидат завршио 
медицинску школу ССС, неки други смер (изузев 
општег и педијатријског) потребно је да преквалифи-
кација траје минимум 2 године и да је положио струч-
ни испит за медицинску сестру/техничара. Уколико је 
кандидат завршио другу средњу школу, односно дру-
гог је занимања (осим медицинске школе) потребан 

је доказ о преквалификацији у трајању од минимум 
2 године и након тога мора да има радно искуство у 
трајању од минимум 2 године у струци у последње 
четири календарске године (у радно искуство улази и 
период стручне праксе у трајању од 6 месеци).

Предност ће имати кандидати са радним искуством 
и/или интересовањем у следећим областима: кли-
ничка одељења са лежећим пацијентима, болничка 
и патронажна нега старих лица, рехабилитација (пре 
свега неурологија), педијатријска нега (код канди-
дата који су завршили педијатријски смер). Обавез-
но у биографији навести комплетно радно искуство. 
Доказе о радном искуству није неопходно доставити 
уз документацију за пријаву, али ће бити потребни 
касније кандидатима који буду одабрани за учешће 
у пројекту.

Врста радног односа: на одређено време на позицији 
асистента за здравствену негу, односно до ностри-
фикације дипломе за здравственог радника. Након 
нострификације дипломе радни однос се може засно-
вати и на неодређено време на позицији здравстве-
ног радника, а запослени има могућност да након 
одређеног периода, у складу са Законом о боравку 
странаца у СР Немачкој, поднесе захтев за добијање 
сталне боравишне дозволе.

Нострификација дипломе: У складу са позитивним 
прописима СР Немачке, нострификација дипломе за 
здравственог радника је обавезна најкасније у року 
од 12 месеци од заснивања радног односа на одређе-
но време.

Зарада: почетна плата износи 1.900 евра (бруто) до 
признавања дипломе за здравственог радника, уз 
одређена регионална одступања.

Послодавац обезбеђује смештај и исхрану, односно 
пружа подршку у проналажењу истог, а запослени 
у целости или делом партиципира у трошковима. 
Трошкове превоза на релацији Република Србија - СР 
Немачка сноси послодавац.

Потребна документација: пропратно писмо на немач-
ком језику (пример за писање пропратног писма 
можете преузети у организационим јединицама НСЗ 
и канцеларијама миграционих сервисних центара); 
радна биографија/CV на немачком и српском језику 
(пример за писање пропратног писма можете преу-
зети у организационим јединицама НСЗ и канцела-
ријама миграционих сервисних центара); диплома 
завршене школе (оверена копија); доказ о положе-
ном стручном испиту (оверена копија); сертификат о 
стеченом знању немачког језика, за кандидате који 
поседују сертификат (копија). Поседовање сертифи-
ката о стеченом знању немачког језика није неопход-
но за учешће на конкурсу.

Непотпуна документација неће бити разматрана.

Начин конкурисања и селекције кандидата: Канди-
дати који су пријављени на евиденцију Националне 
службе за запошљавање потребна документа дос-
тављају филијали НСЗ у којој су пријављени, лич-
но или поштом, на адресу филијале, са назнаком: 
„За запошљавање радника за здравствену негу у 
СР Немачкој - Пројекат Triple Win“. Кандидати који 
нису пријављени на евиденцију Националне служ-
бе за запошљавање потребна документа достављају 
поштом, на адресу: Национална служба за запошља-
вање, Филијала за град Београд, Миграциони сер-
висни центар, Косте Абрашевића 10, са назнаком: 
„За запошљавање радника за здравствену негу у СР 
Немачкој - Пројекат Triple Win“.

Кандидати који уђу у ужи избор биће обавештени 
о месту и термину обављања интервјуа за учешће 
у пројекту Triple Win са представницима Немачке 
савезне агенције за рад. Разговор ће се водити на 

немачком језику, а по потреби је обезбеђен и прево-
дилац. Након обављеног интервјуа биће организова-
но језичко тестирање.

Кандидати који буду изабрани од стране представни-
ка Немачке агенције за рад биће укључени у Проје-
кат „Triple Win“ - регионалне сарадње на миграцији 
радне снаге, који ће кандидатима пружати подршку 
у припреми, проналажењу посла, одласку (добијање 
радне дозволе и визе) и интеграцији у СР Немачкој. 
Пројекат „Triple Win“ - у организацији Немачке аген-
ције за рад (БА) и Немачког друштва за међународну 
сарадњу (ГИЗ), нуди подршку кроз курсеве језика, 
као и петодневни курс припреме за рад и живот у 
СР Немачкој.

Изабрани кандидати биће у обавези да доставе 
додатну документацију, након укључивања у проје-
кат.

За додатне информације о овом конкурсу, кандидати 
могу да се обрате:

• свом саветнику за запошљавање у филијали НСЗ
• Позивном центру НСЗ: 0800/300-301 (позив беспла-
тан)
• миграционим сервисним центрима НСЗ:

Миграциони сервисни центар Београд
НСЗ, Филијала за град Београд, Косте Абрашевића 

10
тел. 011/2416-836, 2407-730

Миграциони сервисни центар Ниш
НСЗ, Филијала Ниш, Ратка Вукићевића 3

тел. 018/501-213

Миграциони сервисни центар Нови Сад
НСЗ, Филијала Нови Сад, Алберта Томе 2

тел. 021/4885-556, 4885-549

Миграциони сервисни центар Нови Пазар
НСЗ, Филијала Нови Пазар, Шабана Коче 18

тел. 020/330-047

Миграциони сервисни центар Крушевац
НСЗ, Филијала Крушевац, Балканска 33

тел. 037/412-531

Миграциони сервисни центар Краљево
НСЗ, Филијала Краљево, Цара Душана 78

тел. 036/302-029

Миграциони сервисни центар Бор
НСЗ, Филијала Бор, 7. јули 29

тел. 030/453-121, 453-123

Рок за пријаву: 30.09.2017. 

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, однос-
но не инсистира на радном искуству. Рад у сменама, 
дужина радног времена 7,5 сати. Трајање конкурса: 
до попуне. Заинтересовани кандидати могу своје 
радне биографије да доставе путем поште, мејл 
адресе или да се јаве на контакт телефон. 

Медицина

Национална служба 
за запошљавање
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„АУТОЦЕНТАР ЗОКИ“ ДОО ПАНЧЕВО
Панчево, Книћанинова 1/а

тел. 013/343-432
e-mail: autocentarzoki@mts.rs

Лекар специјалиста офталмологије

Лекар специјалиста 
оториноларингологије

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме; дужина рад-
ног времена 8 сати. Трајање конкурса: до попуне 
радног места. Заинтересовани кандидати могу своје 
пријаве да пошаљу на мејл адресу или да се јаве на 
контакт телефон послодавца. 

Пољопривреда

„ТАУРУС АГРО КОНСАЛТИНГ“ ДОО
26300 Вршац, Трг Светог Теодора 15

тел. 013/839-129

Ветеринар

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, доктор вете-
ринарске медицине, познавање рада на рачунару 
(Word, Excel), возачка дозвола Б категорије, средњи 
ниво енглеског језика, стручни испит или лиценца. 
Предвиђен је теренски рад и рад у сменама. Пријаве 
слати на и-мејл: cosicradivoj@gmail.com или достави-
ти лично на горенаведену адресу. Контакт телефон: 
013/839-129 и 063-241892. Рок за пријављивање: до 
попуне. 

ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА
„ПОЉОПРОМ“ СМИЛОВАЦ

37218 Скорица

Директор

УСЛОВИ: висока стручна спрема пољопривредне 
или економске струке; да је кандидат пунолетан и 
пословно способан; да није осуђиван на казну затво-
ра од најмање 6 месеци или да му нису изречене 
мере безбедности. Рок за пријаву: 15 дана.

ПИ „ПАНОНКА“ АД
25000 Сомбор, Стапарски пут бб

тел. 025/5423-826
e-mail: branka.blazetin@lucic.rs

Радник у преради поврћа и 
паковања

5 извршилаца

УСЛОВИ: без обзира на стручну спрему; рад ван рад-
ног односа - привремени и повремени послови; рад 
у сменама; ноћни рад. Слање пријава за запослење 
поштом или мејлом. Рок за пријаву: до попуне радног 
места.

Индустрија и грађевинарство

„ЕУРО БРАВО“ ДОО
Београд, Кумодрашка 237

тел. 064/862-0309, 064/2133-150
e-mail: elena.dobrodolac@petitpiaf.com

Бравар - монтер
на одређено време

20 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, радно искуство 
12 месеци на пословима бравара-монтера.

Помоћни радник на градилишту
на одређено време

20 извршилаца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, без обзира на рад-
но искуство.

ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне. Лице за кон-
такт Елена Добродолац.

STANDARD INVEST GROUP DOO
11000 Београд, Сазонова 106

e-mail: snezana@sigdoo.rs

Машински техничар
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном 
занимању, 12 месеци радног искуства, возачка доз-
вола Б категорије. Кандидати треба да пошаљу CV на 
наведену мејл адресу.

„ФЕРБИЛД” ДОО, БЕОГРАД
Београд, Водоводска 158

тел. 064/841-21- 49
e-mail: mile.kovacevic@ferbild.rs

Тесар
10 извршилаца

УСЛОВИ: тесар, III степен стручне спреме, радно 
искуство најмање 3 године.

Армирач
10 извршилаца

УСЛОВИ: армирач, III степен стручне спреме, радно 
искуство најмање 3 године.

Помоћни грађевински радник
10 извршилаца

УСЛОВИ: од I степена стручне спреме, без обзира на 
радно искуство.

ОСТАЛО: Место рада: изградња ауто-пута, Коридор 
10 - Пирот и Коридор 11 - Љиг-Лајковац; обезбеђен 
смештај, обезбеђена исхрана, теренски рад, радно 
место са повећаним ризиком, рад ван просторија 
послодавца. Радни однос се заснива на одређено 
време - 3 месеца. Конкурс је отворен до попуне рад-
них места. Заинтересовани кандидати могу да се јаве 
на горенаведени број телефона, особа за контакт 
Миле Ковачевић, или да на наведену и-мејл адресу 
доставе радну биографију. 

ЖГП ГП „БЕОГРАД” ДОО БЕОГРАД
Београд, Водоводска 160

тел. 011/2510-792, 2510-961
e-mail: zgp@beotel.rs

Армирач
на одређено време 3 месеца, место рада: 

Ниш и Шабац (градилишта)
2 извршиоца

Опис посла: сечење и савијање арматуре на арми-
рачком столу ручним алатом, постављање и вези-
вање арматуре.

УСЛОВИ: неопходно искуство у траженом занимању; 
обезбеђен смештај и исхрана; теренски рад; дужина 
радног времена 8 сати дневно. Трајање конкурса: до 
попуне. Заинтересовани кандидати могу своје прија-
ве да доставе путем поште, мејлом или да се јаве на 
контакт телефон послодавца (Биљана Ђогић, Мили-
ца Цвијовић).

Бравар варилац
на одређено време 3 месеца, место рада: 

Ниш и Шабац (градилишта)
2 извршиоца

Опис посла: сечење цеви и профила на меру, бушење 
делова на стубној бушилици, пасовање и пеглање, 
бушење на бушилици.

УСЛОВИ: неопходно искуство у траженом занимању; 
обезбеђен смештај и исхрана; теренски рад, дужина 
радног времена 8 сати дневно. Трајање конкурса: до 
попуне. Заинтересовани кандидати могу своје прија-
ве да доставе путем поште, мејлом или да се јаве на 
контакт телефон послодавца (Биљана Ђогић, Мили-
ца Цвијовић).

Дипломирани грађевински инжењер
на одређено време 3 месеца, место рада: 

Ниш, Шабац, Београд (градилишта)

Опис посла: организује и води, израђује техничку 
документацију на градилишту, проучава пројектну 
документацију.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, обезбеђен 
смештај и исхрана, теренски рад, дужина радног 
времена 8 сати дневно. Трајање конкурса: до попу-
не. Заинтересовани кандидати могу своје пријаве да 
доставе путем поште, мејлом или да се јаве на кон-
такт телефон послодавца (Биљана Ђогић, Милица 
Цвијовић).

Електричар
на одређено време 3 месеца, место рада: 

Ниш и Шабац (градилишта)
2 извршиоца

Опис посла: пуњење батерија и акумулатора, 
поправке на електричним инсталацијама у предузећу 
и на градилишту и други налози по налогу послода-
вца.

УСЛОВИ: неопходно искуство у траженом занимању; 
обезбеђен смештај и исхрана, теренски рад, дужина 
радног времена 8 сати дневно. Трајање конкурса: до 
попуне. Заинтересовани кандидати могу своје прија-
ве да доставе путем поште, мејлом или да се јаве на 
контакт телефон послодавца (Биљана Ђогић, Мили-
ца Цвијовић).

Куварица
на одређено време 3 месеца, место рада: 

Ниш, Шабац, Београд (градилишта)

Опис посла: припрема јела у складу са нормативи-
ма, требовање намирница, одржавање хигијене у 
кухињи.

УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен стручне спре-
ме и радно искуство; обезбеђен смештај и исхрана, 
теренски рад, дужина радног времена 8 сати дневно. 
Трајање конкурса: до попуне. Заинтересовани кан-
дидати могу своје пријаве да доставе путем поште, 
мејлом или да се јаве на контакт телефон послодавца 
(Биљана Ђогић, Милица Цвијовић).

НК грађевински радник
на одређено време 3 месеца, место рада: 

Ниш и Шабац (градилишта)
2 извршиоца

Опис посла: ручни ископ земље, рашчишћавање 
терена, ручни истовар, преношење, слагање мате-
ријала, ручни утовар шута, чишћење градилишта.

УСЛОВИ: без обзира на степен образовања и радно 
искуство; обезбеђен смештај и исхрана, теренски 
рад, дужина радног времена 8 сати дневно. Трајање 
конкурса: до попуне. Заинтересовани кандидати могу 
своје пријаве да доставе путем поште, мејлом или 
да се јаве на контакт телефон послодавца (Биљана 
Ђогић, Милица Цвијовић).
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Тесар
на одређено време 3 месеца, место рада: 

Ниш и Шабац (градилишта)
2 извршиоца

Опис посла: израда оплата, монтажа оплата, демон-
тажа оплата, праћење понашања оплате током бето-
нирања, рад на циркулару, моторној тестери.

УСЛОВИ: без обзира на образовање; неопходно 
искуство у траженом занимању. Обезбеђен смештај 
и исхрана, теренски рад, дужина радног времена 8 
сати дневно. Трајање конкурса: до попуне. Заинте-
ресовани кандидати могу своје пријаве да доставе 
путем поште, мејлом или да се јаве на контакт теле-
фон послодавца (Биљана Ђогић, Милица Цвијовић).

„COMPANY SU AZOTARA” DOO
Максима Горког 8, Суботица

тел. 024/631-236
e-mail: jasmina.novakovic@azotara.rs

Бравар
на одређено време 3 месеца (могућност 

продужења уговора)
3 извршиоца

Опис посла: браварски послови одржавања у кругу 
фабрике. Место рада: Суботица (Биково).

УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен образовања; 
неопходно је искуство у траженом занимању. Обез-
беђен смештај, обезбеђена исхрана, обезбеђен пре-
воз, рад у сменама, ноћни рад, дужина радног вре-
мена 8 сати дневно. Трајање конкурса: до попуне. 
Заинтересовани кандидати могу своје пријаве да 
пошаљу поштом, мејлом или да се јаве на контакт 
телефон послодавца, особа за контакт: Јасмина 
Новаковић.

„STEEL WELD“ DOO SUBOTICA
Суботица, Душана Петровића 2/19

тел. 062/8580-818, 064/0438-488, 069/5600-077
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 искуство у траженом 
занимању - минимум 6 месеци; 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. Заинтересовани канди-
дати могу своје пријаве да пошаљу поштом, мејлом 
или да се јаве на контакт телефон послодавца, особе 
за контакт: Мирослав Гуша, Драгослав Барбуловић.

„COMPANY SU AZOTARA“ DOO
Суботица, Максима Горког 8

тел. 024/631-236
e-mail: jasmina.novakovic@azotara.rs

Физички радник (хемијски 
манипулант)

на одређено време 3 месеца (могућност 
продужења уговора)

5 извршилаца

Опис посла: рад у погону, место рада: Суботица 
(Биково).

УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен образовања; 
неопходно је искуство у траженом занимању. Обез-
беђен смештај, обезбеђена исхрана, обезбеђен пре-

воз, рад у сменама, ноћни рад, дужина радног вре-
мена 8 сати дневно. Трајање конкурса: до попуне. 
Заинтересовани кандидати могу своје пријаве да 
пошаљу поштом, мејлом или да се јаве на контакт 
телефон послодавца, особа за контакт Јасмина Нова-
ковић.

Руковалац радних машина
на одређено време 3 месеца (могућност 

продужења уговора)
4 извршиоца

Опис посла: возач улта и виљушкара, место рада: 
Суботица (Биково).

УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен образовања; 
неопходно је искуство у траженом занимању; возач-
ка дозвола Б категорије. Обезбеђен смештај, обез-
беђена исхрана, обезбеђен превоз, рад у сменама, 
ноћни рад, дужина радног времена 8 сати дневно. 
Трајање конкурса: до попуне. Заинтересовани канди-
дати могу своје пријаве да пошаљу поштом, мејлом 
или да се јаве на контакт телефон послодавца, особа 
за контакт Јасмина Новаковић.

Возач теретног моторног возила
на одређено време 3 месеца (могућност 

продужења уговора)
5 извршилаца

Опис посла: довоз сировина и отпрема готовог произ-
вода, место рада: Суботица (Биково).

УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен образовања 
и радно искуство; возачка дозвола Ц и Е категорије. 
Обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, обезбеђен 
превоз, дужина радног времена 8 сати дневно, нео-
пходан важећи лекарски преглед. Трајање конкур-
са: до попуне. Заинтересовани кандидати могу своје 
пријаве да пошаљу поштом, мејлом или да се јаве на 
контакт телефон послодавца, особа за контакт Јас-
мина Новаковић.

„SINTERFUSE“ DOO
Ужице, Милоша Обреновића 2

тел. 060/031-0171
e-mail: hrmngr@sinterfuse.com

Пројектни менаџер
на одређено време 3 месеца

Опис посла: израда интерних пројеката.

УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер; рад-
но искуство: од 5 до 10 година рада на пројектима; 
енглески језик - виши ниво, информатичка обука, 
обука за Аутокед. Дужина радног времена 8 сати, 
током рада на терену обезбеђен превоз и исхрана. 
Трајање конкурса: до попуне радног места. Заинте-
ресовани кандидати се могу јавити послодавцу путем 
телефона или послати радну биографију на горена-
ведени мејл.

 Саобраћај и везе

„КНЕЗ ПЕТРОЛ“ ДОО БЕОГРАД
Београд, Царице Јелене 28

e-mail: nenad.stanojevic@knezpetrol.com

Возач цистерне
3 извршиоца

Место рада: Параћин, Бор, Крагујевац, Краљево, 
Ужице, Нови Сад, Лесковац, Врање, Панчево, Смеде-
рево, Чачак, Ниш, Београд-Земун.

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, пожељно радно 
искуство; возачка дозвола Е категорије, положен АДР 
испит; теренски рад. Трајање конкурса: до попуне. 

Заинтересовани кандидати могу доћи на разговор 
на горенаведену адресу, од понедељка до петка, од 
08.30 до 09.00 часова или своје радне биографије 
доставити путем поште или мејлом.

„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
30 извршилаца

Место рада: Београд, Ваљево, Сремска Митровица, 
Рума, Инђија, Стара Пазова. 
УСЛОВИ: возач, III ССС; радно искуство 12 месеци; 
возачка дозвола Е категорије. 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 послода-
вцем организован сваког радног дана од 08 до 15 
сати, на адреси: 29. новембар 1, Београд - Звездара. 
Заинтересовани кандидати могу своје радне биогра-
фије да доставе путем поште, мејлом или да се јаве 
на контакт телефон.

„МГВ“ ДОО, НИШ
Ниш, Булевар цара Константина бб, Медијана

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

Возач теретног возила
5 извршилаца

УСЛОВИ: радно искуство: минимум 12 месеци у међу-
народном саобраћају; поседовање возачке дозволе Е 
категорије. Теренски рад, рад ван просторија посло-
даваца. Рок трајања конкурса: до попуне. Заинтере-
совани кандидати могу да се јаве послодавцу путем 
телефона или доставити радне биографије путем 
мејла.

Посао се не чека, посао се тражи



Бесплатна публикација о запошљавању 27 30.08.2017. | Број 740 |   

Наука и образовање

Наука и образовање

БЕОГРА Д
ВИСОКА ШКОЛА ЛИКОВНИХ И

ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У БЕОГРАДУ

11000 Београд, Панте Срећковића 2
тел. 011/7291-196

e-mail: vslpu@vslpu.edu.rs

Наставник струковних студија
на одређено време, за групу предмета из 
области Електротехничко и рачунарско 
инжењерство, ужа област Рачунарска 

графика и мултимедија

УСЛОВИ: високо образвање првог степена, VII сте-
пен стручне спреме - инжењер електротехнике и 
рачунарства; позитивна оцена наставног рада, осим 
ако се бира први пут у наставничко звање, у ком слу-
чају је довољно да кандидат поседује склоност и спо-
собност за наставни рад.

ОСТАЛО: Поред наведених ускова, кандидати који се 
пријављују на конкурс треба да поседују искуство у 
раду на дигиталној обради, корекцији и уклањању 
слике, видео и компјутерски генерисаног материјала 
(2Д и 3Д рачунарска графика и дигитални композит) 
и испуњавају услове предвиђење одредбама Зако-
на о високом образовању, Правилником о избору 
наставника и сарадника и Правилником о органи-
зацији и систематизацији послова и радних места 
школе. Кандидати подносе: пријаву на конкурс (на 
обрасцу који се преузима са сајта школе: www.vslpu.
edu.rs и достављају је у електронској и штампаној 
форми), биографију са репрезентативним референ-
цама, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, уверење из казнене евиденције да 
лице није осуђивано, да није покренута истага, нити 
подигнута оптужница, оверену фотокопију дипло-
ме, односно уверење о заврешеним мастер студија-

ма, магистратури или докторату, списак радова из 
области у којој конкуришу и и портфолио са репре-
зентативним аудио-визуелним материјалом и рефе-
ренцама, искључиво у електронској форми. Пријаве 
са прилозима подносе се у року од 8 од дана објављи-
вања конкурса, на адресу: Висока школа ликовних и 
примењених уметности струковних студија у Београ-
ду, Панте Срећковића 2, Београд. Непотпуне и небла-
говремено достављење пријаве неће се узимати у 
разматрање. У разматрање ће се узети само пријаве 
кандидата који уђу у ужи избор.

ОСНОВНА ШКОЛА „РУЂЕР 
БОШКОВИЋ“

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

Наставник разредне наставе

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

Наставник шпанског језика
на одређено време до краја школске 

године, са 25% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, филолош-
ки факултет, са знањем енглеског језика (ниво Б2, 
пожељан ниво Ц1)

Наставник физике

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, физички факул-
тет, са знањем енглеског језика (ниво Б2, пожељан 
ниво Ц1)

ОСТАЛО: Биографије слати на мејл адресу: konkurs@
boskovic.edu.rs, у року од 8 дана од дана објављи-
вања огласа, а кандидати који уђу у ужи избор нак-
надно ће доставити осталу потребну документацију.

ПУ „ДЕЧИЈИ ОСМЕХ“
11271 Сурчин, Војвођанска 448/а

тел. 065/2007-878
e-mail: vrtic.decijiosmeh@gmail.com

Васпитач
3 извршиоца

УСЛОВИ: VI/2 степен стручне спреме одговарајућег 
занимања, радно искуство у струци минимум годину 
дана. Предвиђен је рад по сменама.

Mедицинска сестра - васпитач

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме одговарајућег 
занимања. Предвиђен је рад по сменама.

ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити: 
кратка биографија, фотокопија дипломе, фотоко-
пија извода из матичне књиге рођених и фотокопија 
држављанства. Рок за подношење пријаве је 7 дана 
од дана објављивања, на адресу предшколске уста-
нове или на и-мејл адресу.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОШ „ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ“
11000 Београд, Војводе Бране 18а

Оглас објављен у публикацији „Послови“ број 734, од 
19.07.2017. године (страна 35), поништава се за рад-
но место: наставник математике, на одређено време 
преко 60 дана ради замене одсутне запослене.

ОШ „СКАДАРЛИЈА“
11000 Београд, Француска 26

тел. 011/7247-455

Наставник енглеског језика
са 11% радног времена, на одређено 

време до повратка запослене са 
породиљског и одсуства ради неге 

детета за треће дете

УСЛОВИ: Услови и документа која подносе кандидати 
за наставнике уз пријаву, у складу са ч. 8 и 120 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентич-
но тумачење, 68/15 и 62/16): школска спрема - одго-
варајуће образовање, у складу са чл. 8 и 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања и Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. глас-
ник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013) 
- копија дипломе и додатка дипломи (за завршене 
мастер студије), уверења о дипломирању (ако није 
издата диплома), копија уверења о положеном испи-
ту за лиценцу (раније стручном испиту), ако је канди-
дат положио испит; психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са ученицима - тестирање канди-
дата; општа здравствена способност - лекарско уве-
рење подноси само изабрани кандидат; да лице није 
осуђивано по чл. 120 ст. 1 тач. 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања - доказ прибавља 
школа за изабраног кандидата; држављанство Репу-
блике Србије - фотокопију уверења о држављанству 
и извод из матичне књиге рођених подносе сви кан-
дидати; да лице зна језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад - доказ је диплома или уверење 
о стеченом високом образовању на високошколској 
установи у којој се настава изводи на српском језику. 
Тестирање кандидара у погледу психичке, физич-
ке и здравствене способности за рад наставника са 
ученицима оранизује школа код Националне службе 
за запошљавање по истеку рока за пријављивање. 
Кандидати који су били на тесту до шест месеци пре 
истека овог конкурса, обавезно то наводе у својој 
пријави. Пробни рад траје три месеца. Пријаве са 
животном и радном биографијом и документима 
доставити на наведену адресу школе. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се разматрати. Инфор-
мације на телефон: 011/7247-445.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ  

ФАКУЛТЕТ
Београд, Мије Ковачевића 11б

Доцент или ванредни професор за 
ужу научну област Страни језик 
струке (теологије) за предмет 

Енглески језик

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат фило-
лошких наука из уже научне области за коју се кон-
курс расписује, објављени стручни и научни радови 
претежно из области за коју се конкурс расписује и 
способност за наставни и научни рад. Предност ће 
имати кандидати са завршеном магистратуром, рад-
ним искуством у академској настави и раду са студен-
тима из уже научне области.

Доцент за ужу научну област 
Библијско-патристичка филологија, 

предмет Грчки језик

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат кла-
сичних наука из уже научне области за коју се кон-
курс расписује, као и претходно завршене основне 
студије класичне филологије, објављени стручни и 
научни радови претежно из области за коју се кон-
курс расписује и способност за наставни и научни 
рад. Предност ће имати кандидати са завршеном 
магистратуром, радним искуством у академској 
настави и раду са студентима из уже научне области.

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 способ-

ност
за рад са децом и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пресудом за 

кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрнављење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање;

4) има држављанство Републике Србије.
5) зна језик на коме се остварује образовно-васпит-

ни рад.

Услови из става 1 овог члана доказују се приликом 
пријема у радни однос и проверавају се у току рада.

Доказ о испуњености услова из става 1, тач. 1) и 4) 
и 5) овог члана подносе се уз пријаву на конкурс, а из 
става 1 тачка 2) овог члана пре закључења уговора о 
раду. Доказ из става 1. тачка 3) овог члана прибавља 
установа.

www.nsz.gov.rs
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ОСТАЛО: Остали услови конкурса су предвиђени 
Законом о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 
76/05, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/2014, 45/2015, 
68/2015 и 87/2016), Статутом Универзитета у Бео-
граду и Статутом Факултета и осталим општим акти-
ма Универзитета и Факултета, у складу са којима ће 
бити извршен избор пријављених кандидата. Пријаве 
кандидата са прилозима: биографија, библиографија 
(списак научних и стручних радова), радови, дипло-
ме о одговарајућој стручној спреми, извод из матич-
не књиге рођених, уверење о држављанству и бла-
гослов надлежног епископа, као и докази о радном 
искуству у академској настави и раду са студентима 
из уже научне области, подносе се на горенаведену 
адресу у року од 8 дана од дана објављивања кон-
курса.

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”

Београд, Симина 21а
тел. 011/3287-612

Наставник српског језика и 
књижевности

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани 
филолог за српски језик и књижевност.

Наставник математике
за 60% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани 
математичар.

Наставник физике
за 30% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани 
физичар.

Наставник хемије
за 10% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани 
хемичар.

Наставник биологије
за 30% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани 
биолог.

Наставник историје
за 10% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани 
историчар.

Наставник физичког васпитања
за 40% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор 
физичког васпитања.

Наставник ликовне културе
за 5% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, лице са заврше-
ним факултетом ликовних уметности.

Наставник социологије са правима 
грађана

за 20% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор соци-
ологије, односно дипломирани социолог.

Наставник грађанског васпитања
за 30% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, лице које 
испуњава услове за наставника одговарајуће стручне 
школе, дипломирани етнолог, етнолог-антрополог, 
професор одбране и заштите.

Наставник латинског језика
за 10% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор кла-
сични филолог.

Наставник прве помоћи
за 10% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор меди-
цине, VI степен стручне спреме; виша медицинска 
сестра - техничар са претходно завршеном средњом 
медицинском школом, доктор медицине, доктор сто-
матологије.

Наставник здравствене неге

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша медицинска 
сестра - техничар са претходно завршеном средњом 
медицинском школом.

Наставник здравствене неге и 
рехабилитације - вежбе

за 10% радног времена

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша медицинска 
сестра - техничар са претходно завршеном средњом 
медицинском школом.

Наставник здравствене неге и 
рехабилитације - теорија

за 10% радног времена

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор меди-
цине, специјалиста физикалне медицине и рехабили-
тације.

Наставник микробиологије са 
епидемиологијом

за 20% радног времена

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор меди-
цине.

Наставник хирургије
за 20% радног времена

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор меди-
цине, специјалиста опште хирургије или једне од 
хируршких грана.

Наставник неурологије
за 5% радног времена

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор меди-
цине, специјалиста доктор медицине или специјали-
ста неурологије.

Наставник психијатрије
за 5% радног времена

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор меди-
цине, специјалиста доктор медицине или специјали-
ста психијатрије.

Наставник инфектологије
за 10% радног времена

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор меди-
цине, специјалиста инфектолог.

Наставник кинезиологије
за 15% радног времена

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор меди-
цине, специјалиста физикалне медицине и рехабили-
тације.

Настaвник кинезиологије - вежбе
за 25% радног времена

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виши физиотера-
пеутски техничар са претходно завршеном средњом 
медицинском школом - физиотерапеутски техничар.

Наставник физикалне терапије
за 20% радног времена

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор меди-
цине, специјалиста физикалне медицине и рехабили-
тације.

Настaвник физикалне терапије - 
вежбе

за 50% радног времена

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виши физиотера-
пеутски техничар са претходно завршеном средњом 
медицинском школом - физиотерапеутски техничар.

Наставник здравствене психологије
за 20% радног времена

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, дипломирани 
психолог.

Наставник фармакологије
за 20% радног времена

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор меди-
цине.

Наставник медицинске етике
за 10% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани 
филозоф, професор филозофије и социологије.

Наставник масаже - теорија
за 10% радног времена

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор меди-
цине, специјалиста физикалне медицине и рехабили-
тације.

Настaвник масаже - вежбе
за 50% радног времена

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виши физиотера-
пеутски техничар са претходно завршеном средњом 
медицинском школом - физиотерапеутски техничар.

Наставник основа клиничке 
медицине

за 10% радног времена

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор меди-
цине, специјалиста физикалне медицине и рехабили-
тације.

Настaвник основа клиничке 
медицине - вежбе

за 5% радног времена

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша медицинска 
сестра - техничар са претходно завршеном средњом 
медицинском школом.

Наставник педијатрије
за 10% радног времена

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор меди-
цине, специјалиста педијатар.

Наставник специјалне 
рехабилитације - теорија

за 15% радног времена
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УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор меди-
цине, специјалиста физикалне медицине и рехабили-
тације.

Настaвник специјалне 
рехабилитације - вежбе

за 50% радног времена

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виши физиотера-
пеутски техничар са претходно завршеном средњом 
медицинском школом - физиотерапеутски техничар.

Наставник кинезитерапије - теорија
за 15% радног времена

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор меди-
цине, специјалиста физикалне медицине и рехабили-
тације.

Настaвник кинезитерапије - вежбе
за 50% радног времена

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виши физиотера-
пеутски техничар са претходно завршеном средњом 
медицинском школом - физиотерапеутски техничар.

Наставник предузетништва
за 10% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломи-
рани економиста менаџмента у здравству, мастер 
менаџер, мастер економиста, мастер инжењер орга-
низационих наука.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати су дужни да под-
несу: основне биографске податке; оверен препис 
дипломе о завршеном факултету или вишој школи 
и потврду о стечених 36 бодова у складу са чланом 
8 став 4 Закона о основама система образовања и 
васпитања и Правилником о врсти стручне спреме 
за рад наставника у стручној школи; оверен препис 
специјалистичке дипломе; оверен препис уверења о 
положеном стручном испиту - лиценца за наставника 
(уколико је кандидат поседује); фотокопију уверења 
о држављанству Републике Србије, фотокопију изво-
да из матичне књиге рођених, уверење о здравстве-
ној способности за рад са ученицима. Пробни рад 
траје до 6 месеци. Пријаве се достављају у року од 
15 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Војводе Степе 305

Виши референт за основне студије
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: виша стручна спрема, познавање рада 
на рачунару. Уз пријаву са биографским подацима 
кандидати треба да приложе: фотокопију извода из 
матичне књиге рођених, фотокопију дипломе о сте-
ченој одговарајућој школској спреми, фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије (ориги-
нали на увид). Рок за пријављивање кандидата на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће бити разматране. Пријаве са доказима о 
испуњености услова конкурса доставити на адресу: 
Саобраћајни факултет, Служба за опште послове 
- пријава на конкурс, 11000 Београд, Војводе Степе 
305.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„СИМА МИЛОШЕВИЋ“

11080 Београд - Земун
Капетана Радича Петровића 26

1) Васпитач
7 извршилаца

УСЛОВИ: лице са стеченим одговарајућим образо-
вањем на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије), по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септем-
бра 2005. године, лице са стеченим одговарајућим 
високим образовањем на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне студије), 
студијама у трајању од три године или вишим обра-
зовањем; познавање рада на рачунару. Обавезна 
претходна провера психофизичких способности кан-
дидата. Проверу психофизичких способности за рад 
са децом врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака.

2) Медицинска сестра - васпитач
5 извршилаца

УСЛОВИ: одговарајуће средње образовање, меди-
цинска сестра - васпитач, у складу са законом; позна-
вање рада на рачунару. Обавезна претходна прове-
ра психофизичких способности кандидата. Проверу 
психофизичких способности за рад са децом врши 
надлежна служба за послове запошљавања приме-
ном стандардизованих поступака.

Услови за радна места 1 и 2: дозвола за рад/
лиценца; без наведене лиценце послове може да 
обавља приправник, лице које испуњава предвиђе-
не услове, са радним стажом стеченим ван устано-
ве, под условима и на начин утврђен за приправнике 
и лице које је засновало радни однос на одређено 
време ради замене одсутног запосленог, најдуже две 
године од дана заснивања радног односа у установи.

Кувар
2 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће средње образовање у четво-
рогодишњем или трогодишњем трајању, школа за 
КВ раднике, угоститељске струке, кувар, кулинарски 
техничар; без обзира на радно искуство.

Возач доставних возила

УСЛОВИ: одговарајуће средње образовање, шко-
ла за КВ раднике, саобраћајне, машинско-металске 
струке; без обзира на радно искуство; положен испит 
за возача Б категорије.

Хигијеничар
4 извршиоца

УСЛОВИ: основна школа, без обзира на радно иску-
ство.

ОСТАЛО: У радни однос може да буде примљено 
лице под условима прописаним законом и ако има: 
1) одговарајуће образовање; 2) психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом; 3) није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; 4) држављанство 
Републике Србије. Наведени услови доказују се при-
ликом пријема у радни однос и проверавају се у току 
рада. Докази о испуњености услова из тачака 1 и 4 
подносе се уз пријаву на конкурс, а из тачке 2 пре 
закључења уговора о раду. Доказ из тачке 3 при-
бавља установа. Рок за подношење пријаве је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Пријава са доказима 
о испуњавању услова подноси се на адресу устано-
ве, са назнаком „За конкурс“. Уз пријаву, од докумен-
тације треба доставити: оверену фотокопију доказа 
о стручној спреми, оверене фотокопије уверења о 
држављанству и извода из матичне књиге рођених 
и CV. Доказ да кандидат није осуђиван за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање 6 месеци или да није осуђен за 
кривично дело против достојанства личности и мора-
ла, установа ће прибавити по службеној дужности 
код надлежног органа, за изабраног кандидата. Иза-

брани кандидат пре заснивања радног односа дужан 
је да достави лекарско уверење и санитарну књижи-
цу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узе-
ти у разматрање. За свако радно место доставља се 
посебна пријава.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
ОДРАСЛИХ „ЂУРО САЛАЈ”

Београд, Немањина 28

Андрагошки асистент
на одређено време до 31.08.2018. године

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања, и 
то најмање средње образовање; савладан програм 
обуке за оспособљавање директора, наставника, 
стручног сарадника и андрагошког асистента за рад 
са одраслима - Интегрални програм обуке за оства-
ривање програма функционалног основног обра-
зовања одраслих, према Правилнику о условима у 
погледу простора, опреме, наставних средстава и 
степена и врсте образовања наставника и андрагош-
ких асистената за остваривање наставног плана и 
програма основног образовања одраслих („Сл. глас-
ник РС - Просветни гласник”, бр, 13/2013 и 18/2013); 
поседовање психичке, физичке и здравствене спо-
собности за рад са децом и ученицима; поседовање 
држављанства Републике Србије; да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; знање језика на 
којем се изводи образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном 
пријавом сматра се пријава која садржи: фотоко-
пију уверења о држављанству Републике Србије, 
фотокопију извода из матичне књиге рођених, ове-
рен препис или оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању, уверење да се 
против кандидата не води кривични поступак, био-
графију. Доказ о психофизичкој способности за рад 
са полазницима школе кандидат ће доставити након 
коначности одлуке о избору, а проверу психофизич-
ких способности ће извршити надлежна служба за 
запошљавање. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Пријаве са потреб-
ном документацијом доставити на адресу школе. 
Напомена: школа ради на пунктовима - издвојеним 
одељењима у Сремчици, Барајеву, Лазаревцу, Леди-
нама, Смедереву, итд. Школа није у обавези да враћа 
конкурсну документацију.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Булевар краља Александра 67

Асистент за Уставноправну ужу 
научну област, предмет Уставно 

право
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је прет-
ходне нивое студија завршио са укупном просечном 
оценом најмање 8 или има академски назив магистра 
наука из научне области за коју се бира. Избор се 
врши у складу са чланом 72 и чланом 122 став 5 
Закона о високом образовању („Службени гласник 
РС“, број 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 
44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - аутентично тума-
чење, 68/15 и 87/16) и чланом 109 Статута факул-
тета.

Сарадник у настави за ужу научну 
област Кривично право, предмет 

Међународно кривично право
на одређено време од 1 године
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УСЛОВИ: студент мастер академских или специјалис-
тичких студија који је студије првог степена завршио 
са укупном просечном оценом најмање 8. Ближи 
услови утврђени су чланом 71 став 1 Закона о висо-
ком образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 
100/7 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 
89/13, 99/14, 45/15 - аутентично тумачење, 68/15 и 
87/16) и чланом 109 Статута Правног факултета Уни-
верзитета у Београду.

ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима (био-
графија, списак научних радова, радови, дипломе 
о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне 
књиге рођених и уверење о држављанству), подно-
се се Правном факултету Универзитета у Београду, 
Булевар краља Александра 67, у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БАШ-ЧЕЛИК“

11000 Београд, Беранска 26Г
тел. 065/3703-323

Директор

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани 
васпитач; 7 година искуства у струци.

Педагог

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани 
педагог; 7 година радног искуства у предшколској 
установи.

Васпитач

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, васпитач; 3 годи-
не радног искуства у предшколској установи.

Медицинска сестра - васпитач

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска сес-
тра - васпитач; 2 године радног искуства у предшкол-
ској установи.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати своје пријаве 
могу да пошаљу на и-мејл: nnbjelanovic@gmail.com. 
Конкурс остаје отворен до попуне радног места.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ЗВЕЗДАРА“

11000 Београд, Суботичка 2
тел. 011/214-555

Педагошки асистент
на одређено време за школску 

2017/2018. годину

УСЛОВИ: услови су прописани чл. 120 ст. 1 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутен-
тично тумачење и 68/15); VI, IV, III степен стручне 
спреме; завршена уводна обука за педагошког асис-
тента. Уз пријаву и биографију доставити: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању и доказ 
о завршеној обуци за педагошког асистента, уверење 
о држављанству Републике Србије (не старије од 6 
месеци); ако кандидат није стекао одговарајуће обра-
зовање на српском језику -уверење да је положио 
испит из српског језика по програму одговарајуће 
образовне установе. Пријаве које немају наведене 
доказе у прилогу, као непотпуне неће бити узете у 
разматрање. Уверење да кандидат није осуђиван 
установа прибавља службеним путем. Доказ о посе-
довању психичких, физичких и здравствених способ-
ности подноси се пре закључења уговора о раду. Рок 
за подношење пријаве је 8 дана од дана објављи-
вања, лично или путем поште на наведену адресу.

БОР
ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

19210 Бор, Моше Пијаде 31

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 
2017/2018, односно до 31.08.2018.

УСЛОВИ: стечено средње образовање, познавање 
ромског језика, поседовање сертификата о завршеној 
обавезној обуци за педагошког асистента. Уз пријаву 
на конкурс потребно приложити: диплому о заврше-
ном одговарајућем образовању, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству Републике 
Србије, уверење о завршеној школи ромологије, Сер-
тификат о завршеној обавезној обуци за педагош-
ког асистента. Документа не смеју бити старија од 6 
месеци. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Прија-
ве на конкурс са комплетном документацијом слати 
на адресу: ОШ „Бранко Радичевић“, Моше Пијаде 31, 
Бор. Контакт телефон: 030/428-881. Неблаговремене 
и пријаве са некомплетном документацијом неће се 
разматрати.

ОШ „СВЕТИ САВА“
19210 Бор, Моше Пијаде 31

тел. 030/421-688

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2017/2018. године, односно до 
31.08.2018. године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове 
утврђене чланом 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања: 1) да имају одговарајуће 
образовање, IV степен стручне спреме, завршен 
програм обуке за педагошког асистента; 2) да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) да нису осуђивани правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; 4) да имају држављанство Репу-
блике Србије; 5) да знају ромски језик (у складу са 
чланом 121 став 8 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања). Докази о испуњености услова 
из тачака 1 и 4 подносе се уз пријаву на конкурс, а 
доказ о испуњености услова из тачке 2 пре закљу-
чења уговора о раду. Доказ из тачке 3 прибавља 
установа. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да 
приложи (у оригиналу или оверене копије): доказ 
о стручној спреми, доказ да има завршену обуку за 
педагошког асистента (сертификат издат од стране 
министарства надлежног за послове образовања), 
уверење о држављанству (не старије од шест месе-
ци), извод из матичне књиге рођених, очитану лич-
ну карту (или фотокопију). Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране, а кандидати у пријави треба 
да наведу број телефона. Пријаве слати на горена-
ведену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс за 
радно место педагошки асистент“ или донети лично 
код секретара школе.

ЈАГОДИНА
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ЋУПРИЈА

35230 Ћуприја, Рада Кончара 3

Шеф рачуноводства

УСЛОВИ: дипломирани економиста, VII степен стру-
чне спреме, најмање три године рада на пословима 
рачуноводства; да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања. 

Кандидати уз пријаву треба да приложе следеће 
доказе: доказ о степену стручне спреме (оригинал 
или оверена фотокопија уверења или дипломе и 
оверена копија додатка уз диплому), потврду прет-
ходног послодавца о дужини трајања и врсти посло-
ва које су обављали, лекарско уверење (кандидат 
подноси након избора, а пре закључења уговора о 
раду), извод из матичне књиге рођених са хологра-
мом (оригинал или оверена фотокопија), уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал или ове-
рена фотокопија, не старија од 6 месеци). Уверење 
о неосуђиваности за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања - прибавља установа. Рок за 
подношење пријава је осам дана од дана објављи-
вања конкурса. Пријаве слати на адресу: Медицинска 
школа у Ћуприји, Рада Кончара 3. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве се неће разматрати.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“

35207 Поточац
тел. 035/8522-804

Оглас објављен у публикацији „Послови“ број 738, од 
16. августа 2017. године, за радно место: наставник 
разредне наставе, на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана, замена директо-
ра за време трајања мандата, поништава се у целос-
ти.

ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

35230 Ћуприја, Лоле Рибара 1/2
тел. 035/401-120

Сарадник за избор у звање 
наставника вештина за ужу научну 

област Јавно здравље
на одређено време од 3 године, са 

подељеним радним временом

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен меди-
цински факултет (студије медицине), уписане док-
торске студије из области, најмање 10 година радног 
искуства у здравственој установи, општи и посебни 
услови предвиђени Законом о високом образовању, 
Статутом и Правилником о избору наставника Високе 
медицинске школе струковних студија у Ћуприји.

Сарадник за избор у звање 
сарадника у наставној бази, за 

предмет Здравствена нега у интерној 
медицини 

по уговору о допунском ангажовању, на 
одређено време од годину дана

2 извршиоца

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, завршена висока 
медицинска школа струковних студија, одговарајући 
студијски програм, радно искуство у струци најмање 
пет година, општи и посебни услови предвиђени 
Законом о високом образовању, Статутом и Правил-
ником о избору наставника Високе медицинске шко-
ле струковних студија у Ћуприји.

Сарадник за избор у звање 
сарадника у наставној бази, за 
предмете Рендгенографија и 

апарати за радиолошку дијагностику 
и Основи ултразвучне дијагностике
по уговору о допунском ангажовању, на 

одређено време од годину дана

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, завршена висока 
медицинска школа струковних студија, одговарајући 
студијски програм, радно искуство у струци најмање 
пет година, општи и посебни услови предвиђени 
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Законом о високом образовању, Статутом и Правил-
ником о избору наставника Високе медицинске шко-
ле струковних студија у Ћуприји.

Сарадник за избор у звање 
сарадника у наставној бази, 
за предмете Информатика и 

Информатика у здравству
по уговору о допунском ангажовању, на 

одређено време од годину дана

УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме, рад-
но искуство у струци најмање пет година, општи и 
посебни услови предвиђени Законом о високом обра-
зовању, Статутом и Правилником о избору наставни-
ка Високе медицинске школе струковних студија у 
Ћуприји.

ОСТАЛО: Општи и посебни услови предвиђени су 
Законом о високом образовању, Статутом и Правил-
ником о избору наставника Високе медицинске школе 
струковних студија у Ћуприји. Посебан услов: канди-
дати који конкуришу за клиничке наставне предме-
те подносе доказ о радном односу у здравственој 
установи која је наставна база ВМШСС у Ћуприји и 
сагласност установе о подели радног времена. Прија-
ве на конкурс, са биографијом и прилозима којима 
кандидат доказује да испуњава услове конкурса, 
подносе се у року од 8 дана од дана објављивања, 
на адресу: Висока медицинска школа струковних сту-
дија Ћуприја, Лоле Рибара 1/2. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати.

КИКИНДА
ОШ „НОВАК РАДОНИЋ“
24435 Мол, Маршала Тита 82

Педагошки асистент
са 80% радног времена, на одређено 
време 12 месеци, до краја школске 

2017/2018. године

УСЛОВИ: завршена најмање средња школа; завршен 
програм обуке за педагошке асистенте - 9 модула 
у трајању од 196 часова; да је кандидат психички, 
физички и здравствено способан за рад са учени-
цима; да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; да зна српски и мађарски језик, на коме се реа-
лизује настава у школи, као и ромски језик; да има 
држављанство РС. Уз пријаву на конкурс кандидати 
достављају оверене фотокопије: доказа о одгова-
рајућој стручној спреми и језику на коме су се шко-
ловали, сертификат о завршеном програму за педа-
гошке асистенте у трајању од 196 часова - 9 модула, 
уверење о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених/венчаних. Уверење о здравственој способ-
ности доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Податке о неосуђиваности кандидата 
прибавља школа. Кандидати пријављени на конкурс 
у обавези су да на основу обавештења школе изврше 
проверу психофизичких способности за рад са уче-
ницима, по процедури Националне службе за запо-
шљавање. Пријаве са потребном документацијом се 
подносе на горенаведену адресу. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће бити разматране.

ОШ „ПЕТАР КОЧИЋ“
23311 Наково, Главна 50

тел. 0230/454-330

Наставник енглеског језика
у другом циклусу основног образовања 

и васпитања, са 44,44% радног времена, 
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства, 
односно одсуства са рада ради неге 

детета

УСЛОВИ: лице са стеченим високим образовањем у 
смислу члана 8 став 2 тачке 1 и 2 члана 8 став 4, 
члана 120 став 1 тачка 1 и члана 120 став 10 Зако-
на о основама система образовања и васпитања и 
степеном и врстом образовања („Сл. гласник РС”, 
број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутен-
тично тумачење, 68/2015 и 62/2016 - УС) и члана 3 
став 1 тачка 3 подтачка 1 Правилника о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник”, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017 и 3/2017): професор, односно дипломирани 
филолог за енглески језик и књижевност, дипломи-
рани професор енглеског језика и књижевности, мас-
тер филолог (студијски програм или главни предмет/
профил енглески језик), мастер професор језика и 
књижевности (студијски програм или главни пред-
мет/профил енглески језик), дипломирани филолог 
англиста - мастер или мастер професор језика и књи-
жевности (студијски програм Језик, књижевност и 
култура) - доказ који се подноси на конкурс је ове-
рена фотокопија дипломе о стеченом високом обра-
зовању (лица којима диплома није издата подносе 
оверену фотокопију уверења о стеченом високом 
образовању); да кандидат има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова - доказ који се подноси на кон-
курс је оверена фотокопија уверења, односно потвр-
де високошколске установе или оверена фотокопија 
уверења о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу; да има држављанство Републи-
ке Србије (члан 121 став 1 тачка 4 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања) - доказ који се 
подноси на конкурс је оригинал или оверена фотоко-
пија уверења о држављанству Републике Србије; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања - доказ шко-
ла прибавља по службеној дужности; да зна језик на 
којем се изводи настава - доказ је оверена фотоко-
пија дипломе о стеченом образовању; уверење да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима подноси се пре 
закључења уговора о раду (члан 120 став 1 тачка 2). 
Осим наведених доказа, на конкурс се подноси прија-
ва, својеручно потписана, са назнаком радног места 
на које кандидат конкурише. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узети у разматрање. Прија-
ве са потребном документацијом слати путем поште 
на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“. 
Конкурсна документација се не враћа.

КРАГУЈЕВАЦ
ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 034/306-800

Сарадник у звању асистента за ужу 
научну област Интерна медицина

на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном 
просечном оценом најмање 8 (осам), уписане док-
торске академске студије и завршена одговарајућа 
специјализација; услови утврђени одговарајућим 
одредбама Закона о високом образовању („Сл. глас-
ник РС“, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тума-
чење, 97/2008, 44/2010, 93/2012 89/2013, 99/2014, 
45/2015, 68/2015 и 87/2016), Статутом Универзитета 
у Крагујевцу и Статутом Факултета медицинских нау-
ка 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 публи-
кација и по један примерак тих публикација, у складу 
са упутством које се налази на страници Факултета - 
http://www.medf.kg.ac.rs/dokumenti_za_izbor.php. Сву 

конкурсну документацију са доказима о испуњености 
услова, кандидати су у обавези да доставе и у елек-
тронској форми (на компакт диску - CD). Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за 
пријаву је 15 дана од дана објављивања.

КРУШЕВАЦ
ОШ „ВЛАДИСЛАВ САВИЋ ЈАН“

37201 Паруновац, Д. Шошића 3

Наставник физике
са 90% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
дуже од 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање, односно стручна 
спрема према чл. 8 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 
52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење, 
68/2015 и 62/2016 - УС) и према чл. 2 Правилника о 
степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник - Просвет-
ни гласник РС”, бр. 11/2012 и 15/2013); одговарајуће 
образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова; да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; да има држављанство Републике 
Србије; да зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити следећа 
документа: оверену фотокопију дипломе, уверење о 
образовању из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина од најмање 30 бодова и шест бодова 
праксе у установи, извод из матичне књиге рођених 
и уверење о држављанству. Лекарско уверење под-
носи се пре закључења уговора о раду, а уверење да 
кандидат није кажњаван прибавља школа службено. 
Пријаву са потребном документацијом доставити на 
горенаведену адресу. Конкурс је отворен 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 

ЛЕСКОВАЦ
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

16000 Лесковац, Боре Димитријевића Пиксле 1
тел. 016/3441-022

Професор српског језика
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског боловања, 
са 16,66% радног времена (3 часа 

недељно)

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор 
односно дипломирани филолог за српскохрватски 
језик и југословенску књижевност; професор, однос-
но дипломирани филолог за југословенску књижев-
ност и српскохрватски језик; професор, односно 
дипломирани филолог за југословенску књижевност 
и општу књижевност; професор, југословенске књи-
жевности са страним језиком; професор, српског 
језика и књижевности; професор, српске књижев-
ности и језика; професор, српске књижевности 
и језика са општом књижевношћу; дипломирани 
филолог за књижевност и српски језик; дипломирани 
филолог за српски језик и књижевност; дипломира-
ни филолог српског језика са јужнословенским јези-
цима; професор југословенске књижевности и српс-
ког језика; мастер професор језика и књижевности 
(студијски програми: Српски језик и Српска књи-
жевност); мастер професор језика и књижевности 
(србиста, студијски програм Српска филологија: срп-
ски језик и лингвистика); мастер професор језика и 
књижевности (србиста) (студијски програми: Српска 
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књижевност, Српска књижевност и језик); мастер 
филолог (студијски програм Филологија, модули: 
Српски језик и Српски језик и компаративна књи-
жевност); мастер филолог (студијски програм Српски 
језик и књижевност); предвиђено психолошко тести-
рање кандидата.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове 
прописане чл. 8. ст. 2 и 4, 120 и 121 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, 72/09, 52/11, 55/13 и 68/15), као и Правилником 
о врсти стручне спреме наставника у средњим струч-
ним школама.

ЕКОНОМСКА ШКОЛА „ЂУКА ДИНИЋ“
16000 Лесковац, Косте Стаменковића 15

тел. 016/212-880

Наставник хемије
на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, са 30% радног 

времена

Наставник грађанског васпитања
на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, са 30% радног 

времена

Стручни сарадник - библиотекар
на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, са 30% радног 

времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном 
занимању. Кандидати морају поседовати одгова-
рајуће образовање стечено: 1) 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; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; да испуњавају услове у складу 
са Правилником о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама; да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да 
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; држављан-
ство РС; знање језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад и други услови прописани законом. 
Кандидат треба да испуњава услове из члана 8 став 4 
Закона о основама система образовања и васпитања 
у погледу образовања из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стеченог 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. Кан-
дидат који је положио испите из педагогије и психо-
логије или је положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу, сматра се да има образовање из горена-
ведених дисциплина.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу: 
краћу биографију са прегледом кретања у служби, 
извод из матичне књиге рођених (трајни, оригинал 
или оверена фотокопија), оверен препис фотокопије 
дипломе о стручној спреми, уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена 
фотокопија), доказ из члана 8 став 4 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања. Кандидат који 
је положио испит из педагогије и психологије или је 
положио стручни испит, односно испит за лиценцу, 
сматра се да има образовање из ових дисциплина 
(доказ: оверена фотокопија индекса или потврда, 
односно оверена фотокопија лиценце). Оверене 
фотокопије не смеју бити старије од 6 месеци. Лекар-
ско уверење да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима 
подноси се пре закључења уговора о раду. Проверу 

психофизичких способности кандидата који испуња-
вају услове, а који су се благовремено и са потпуном 
документацијом пријавили на конкурс и који уђу у 
ужи избор, врши Национална служба за запошља-
вање у Лесковцу, применом стандардизованих посту-
пака. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће 
разматрати. Пријаве слати на адресу школе. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса.

ЛОЗНИЦА
ОШ „ПЕТАР ВРАГОЛИЋ“

15320 Љубовија, Јована Цвијића 1 
тел. 015/561-869

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да 
испуњава услове прописане чланом 8 став 2, чла-
ном 59 став 5 и чланом 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15, 68/15, 62/169) и 
услове прописане Правилником о ближим услови-
ма за избор директора установа образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС” број 108/15), и то: да има 
одговарајуће високо образовање из чл. 8 став 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања за 
наставника основне школе, педагога или психолога 
стечено на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије), по пропису које 
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 дозволу за рад, лиценцу за наставника или 
стручног сарадника односно положен стручни испит, 
или дозволу за рад, обуку и положен испит за дирек-
тора школе (пријава која не буде садржала наведени 
документ неће се сматрати непотпуном, а изабрани 
кандидат биће у обавези да у законском року положи 
испит за директора); најмање 5 година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања након сти-
цања одговарајућег образовања; психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са децом и учени-
цима; да кандидат није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела наведена у члану 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања и члану 7 Правилника о ближим условима 
за избор директора установа образовања и васпи-
тања; да има држављанство РС; да зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат је у обавези да при-
ложи: радну биографију са кратким прегледом кре-
тања у служби и предлогом плана рада за време 
мандата; оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању; оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту, односно доказ 
о положеном испиту за лиценцу; потврду о радном 
искуству на пословима образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања; уверење 
о држављанству РС (не старије од 6 месеци); извод 
из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци); 
уверење надлежног суда да није покренут кривични 
поступак доношењем наредбе о спровођењу истра-
ге, потврђивањем оптужнице којој није претходи-
ла истрага или доношењем решења о одређивању 
притвора пре подношења оптужног предлога за 
кривична дела из члана 120 став 1 тачка 3 (не ста-
рије од 6 месеци); уверење надлежног суда да није 
правоснажно осуђен за привредни преступ у вршењу 
раније дужности (не старије од 6 месеци); доказ да 
зна језик на коме се остварује образовно васпитни 
рад - српски језик (подноси кандидат који није сте-
као високо образовање на српском језику); лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима. Уверење да 
кандидати нису осуђивани за кривична дела из члана 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-

зовања и васпитања - прибавља школа. Пријаве се 
подносе у затвореним ковертама, са назнаком „Кон-
курс за директора“, непосредно школи или на адре-
су школе, у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране.

НИШ
ПРАВНО-ПОСЛОВНА ШКОЛА НИШ

18000 Ниш, Трг краља Милана 8
тел. 018/249-270

Наставник канцеларијског 
пословања

са 15% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: дипломирани економиста; дипломирани 
економиста пословно-правног смера; дипломирани 
правник; мастер економиста, претходно заврше-
не основне академске студије у области економије, 
студијска група Статистика, односно Информатика и 
мастер студије у области економије, студијска група 
Статистика, односно Информатика; мастер правник, 
претходно завршене основне академске и мастер 
студије у области правних наука; мастер инжењер 
организационих наука, претходно завршене основне 
академске студије у области организационих наука, 
студијски програм Менаџмент и организација, сту-
дијска група Информациони системи и технологије.

Наставник финансијског пословања
са 20% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

Наставник финансијско-
рачуноводствене обуке

са 35% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

Наставник ревизије
са 10% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

Наставник рачуноводства
са 10% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

Наставник финансијско-
рачуноводствене обуке - настава у 

блоку
са 10% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: дипломирани економиста; дипломирани 
економиста - смер финансијски, банкарски и берзан-
ски менаџмент; дипломирани економиста за рачу-
новодство и ревизију; мастер економиста, претход-
но завршене основне академске и мастер студије у 
области економије.

Наставник пословне и службене 
кореспонденције

са 25% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: дипломирани правник; дипломирани еко-
номиста; дипломирани инжењер организације рада, 
смер кадровски; дипломирани економиста послов-
но-правног смера; професор српскохрватског језика 
и југословенске књижевности; професор југословен-
ске књижевности и српскохрватског језика; профе-
сор југословенске и опште књижевности; професор 
енглеског, француског, руског и немачког језика и 
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књижевности; мастер правник; мастер филолог, 
претходно положен испит за дактилографа; мастер 
економиста.

Наставник финансијско-
рачуноводствене обуке - наставе у 

блоку
са 5% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

Наставник финансијског пословања
са 20% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

Наставник националне економије
са 10% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: дипломирани економиста; дипломирани 
економиста - смер финансијски, банкарски и берзан-
ски менаџмент; дипломирани економиста за рачу-
новодство и ревизију; мастер економиста, претход-
но завршене основне академске и мастер студије у 
области економије.

Наставник пословног енглеског 
језика

са 44,44% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: професор енглеског језика и књижевности; 
дипломирани филолог енглеског језика и књижев-
ности; мастер филолог (студијски програм Англис-
тика); мастер професор језика и књижевности (сту-
дијски програм или главни предмет/профил Енглески 
језик и књижевност).

Наставник енглеског језика
са 55,56% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

Наставник енглеског језика
са 44,44% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог 
за енглески језик и књижевност; мастер филолог 
(студијски програм Англистика, студијски програм 
или главни предмет/профил Енглески језик и књи-
жевност); мастер професор језика и књижевности 
(студијски програм или главни предмет/профил 
Енглески језик и књижевност).

Наставник пословне и службене 
кореспонденције

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

преко 60 дана

УСЛОВИ: дипломирани правник; дипломирани еко-
номиста; дипломирани инжењер организације рада, 
смер кадровски; дипломирани економиста послов-
но-правног смера; професор српскохрватског језика 
и југословенске књижевности; професор југословен-
ске књижевности и српскохрватског језика; профе-
сор југословенске и опште књижевности; професор 
енглеског, француског, руског и немачког језика и 
књижевности; мастер правник; мастер филолог, 
претходно положен испит за дактилографа; мастер 
економиста.

ОСТАЛО: Наставу и друге облике образовно-васпит-
ног рада може да изводи лице које је стекло одго-
варајуће високо образовање на студијама другог 
степена (мастер академске студије), по пропису који 

уређује високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године или на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године. 
Кандидат мора да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова прак-
се у установи, у складу са Европским системом пре-
носа бодова. Кандидати уз пријаву треба да доставе: 
оверену фотокопију дипломе, доказ о образовању из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина, 
уверење о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, односно венчаних. Пријаве слати на горе-
наведену адресу.

НОВИ ПА ЗАР
ОШ „ЋАМИЛ СИЈАРИЋ“

36300 Нови Пазар, Руђера Бошковића бб
тел. 020/384-873

Наставник биологије
на одређено време ради замене 

запослене на породиљском одсуству и 
одсуству ради неге детета, закључно са 

16.01.2018. године

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене 

запослене на породиљском одсуству 
и одсуству ради неге детета, са 20% 

радног времена, закључно са 31.12.2017. 
године

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

запослене на породиљском одсуству и 
одсуству ради неге детета, закључно са 

14.03.2019. године

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове за 
пријем у радни однос утврђене чланом 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС“, број 72/09, 52/11 и 55/2013), и то: 
1) да имају одговарајуће образовање; 2) да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) да нису осуђивани пра-
воснажом пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; 4) држављанство Репу-
блике Србије; 5) знање језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Услови из става 1 члана 120 
Закона о основама система образовања и васпитања 
доказују се приликом пријема у радни однос и прове-
равају се у току рада. Докази о испуњености услова 
из става 1 тачке 1, 4 и 5 члана 120 Закона о основа-
ма система и образовања и васпитања подносе се уз 
пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 2 овог члана 
пре закључивања уговора о раду. Доказ из става 1 
тачка 3 члана 120 Закона о основама система обра-
овања и васпитања прибавља установа. У погледу 
степена и врсте образовања, односно одговарајућег 
високог образовања, потребно је да кандидати имају 
одговарајуће високо образовање, сходно члану 8 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, број 72/09, 52/11, 55/2013, 
35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015), као и 
степен и врсту образовања сходно Правилнику о 
степену и врсти образовања нставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник РС“, 
број 11/2012) и Правилнику о организацији и сис-
тематизацији радних места у ОШ „Ћамил Сијарић“ 
Нови Пазар (од 16.09.2014. године, а чије одредбе 
нису у супротности са првим Правилником). Рок за 
доставу пријаве на конкурс је 8 дана и почиње да 
тече наредног дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“.

ОСТАЛО: Потребна документа: 1. оригинал или 
оверена копија дипломе, односно уверења којим се 
доказује одговарајуће образовање; 2. оригинал уве-

рења о држављанству, не старије од 6 месеци; 3. ори-
гинални извод из матичне књиге рођених, не старији 
од 6 месеци; 4. одговарајући доказ (потврда, уверење 
или друга исправа коју издаје надлежна високошкол-
ска установа) којим се доказује да кандидат има одго-
варајуће обраовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи, сходно члану 8 став 4 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/09, 52/11, 55/2013, 35/2015-аутентично тума-
чење и 68/2015); 5. одговарајући доказ (сертификат 
или друга исправа коју издаје надлежна високош-
колска установа или друга институција, организација 
или нациоални савет), којим се доказује познавање 
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад, 
сходно члану 120 став 1 тачка 5 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/09, 52/11, 55/2013, 35/2015 - аутентично тума-
чење 68/2015). Пријаве на конкурс слати на горе-
навдену адресу. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се разматрти.

НОВИ С А Д
ОСНОВНА ШКОЛА „15. ОКТОБАР“

21469 Пивнице, Маршала Тита 99

Наставник енглеског језика
са 90% радног времена, на одређено 

време до повратка запослене са 
породиљског одсуства

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове 
предвиђене у чл. 120 и 121 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, као и услове у погле-
ду стручне спреме предвиђене Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, 11/12, 
15/13, 2/16 и 10/16). Потребна документа: уверење о 
држављанству, оверена фотокопија дипломе о сте-
ченој стручној спреми, доказ о познавању словач-
ког језика. Уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са ученицима и децом се 
доставља пре закључења уговора о раду, а доказ о 
неосуђиваности прибавља школа. Рок за подношење 
пријаве је 07.09.2017. Пријаве слати на горенаведену 
адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање.

ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

21000 Нови Сад, Владимира Перића Валтера 4

Професор струковних студија за ужу 
област Менаџмент у туризму

са 5% радног времена

УСЛОВИ: доктор наука из области туризма; доктор 
економских наука; објављени научни и стручни радо-
ви, најмање пет из уже области за коју се кандидат 
бира; способност за наставни рад; држављанство 
Републике Србије. Потребна документација: фото-
копије диплома о завршеним основним и последи-
пломским студијама, биографија, списак научних 
и стручних радова, као и сами радови и доказ о 
држављанству. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања огласа, на горенаведену адре-
су. Комисија ће у року од 60 дана од дана истека рока 
за пријаву на конкурс сачинити извештај о пријавље-
ним кандидатима и ставити га на увид јавности на 
период од 8 дана, о чему ће кандидати бити оба-
вештени путем огласне табле и сајта школе. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ  
СТУДИЈА

ЗА МЕНАЏМЕНТ И ПОСЛОВНЕ  
КОМУНИКАЦИЈЕ

21205 Сремски Карловци
Митрополита Стратимировића 110

Професор струковних студија за 
ужу научну област Менаџмент 

и маркетинг и Менаџмент у 
угоститељству

УСЛОВИ: научни назив доктора наука, објављени 
стручни и научни радови из уже научне, односно стру-
чне области. Кандидати треба да испуњавају услове 
предвиђене чл. 63, 64, 65 и 68 Закона о високом 
образовању и чл. 37 Статута Високе школе. Потреб-
на документација: извод из матичне књиге рођених, 
извод из књиге држављана Републике Србије, дипло-
ма или оверена копија дипломе, објављени стручни 
и научни радови. Пријаве са доказима о испуњавању 
услова конкурса (биографија са неопходним подаци-
ма за писање извештаја, дипломе, списак објавље-
них радова и остала документација), достављају се 
на горенаведену адресу. Рок за подношње пријаве је 
пет дана од дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЈАН КОЛАР“
21425 Селенча, Вајанског 1

Наставник словачког језика
на одређено време 3 месеца, са 88,89% 
радног времена, до повратка раднице са 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа, предвиђених Законом о раду, кандидат мора 
испуњавати и посебне услове прописане у чл. 8, 120 
и 121 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, број 72/09, 52/11, 55/2013, 
35/2015-аутентично тумачење и 68/2015), Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. глас-
ник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016 11/2016 и 2/2017) и Правилником о 
степену и врсти образовања наставника који изво-
де образовно-васпитни рад из изборних предме-
та у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 10/2016 11/2016 и 
2/2017). Потребна документација: доказ о одгова-
рајућој стручној спреми; уверење о држављанству 
Републике Србије - не старије од 6 месеци; извод из 
матичне књиге рођених; доказ о испуњености услова 
о знању словачког језика - језик на коме се изводи 
настава. Уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способност за рад са децом и ученицима дос-
тавља се пре закључења уговора о раду. Проверу 
психофизичких способности за рад са децом и уче-
ницима врши надлежна служба за послове запошља-
вања. Доказ о неосуђиваности прибавља установа 
пре закључења уговора о раду.

Педагошки асистент
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа, предвиђених Законом о раду, кандидат мора 
испуњавати и посебне услове прописане у чл. 8, 120 
и 121 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, број 72/09, 52/11, 55/2013, 
35/2015-аутентично тумачење и 68/2015), Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. глас-
ник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016 11/2016 и 2/2017) и Правилником о 
степену и врсти образовања наставника који изво-
де образовно-васпитни рад из изборних предме-
та у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 10/2016 11/2016 и 
2/2017). Потребна документација: доказ о одгова-

рајућој стручној спреми; уверење о држављанству 
Републике Србије - не старије од 6 месеци; извод из 
матичне књиге рођених; доказ о завршеној средњој 
школи и о познавању ромског и словачког језика; 
доказ о завршеном најмање уводном модулу обуке 
за педагошког асистента, по програму обуке коју 
организује Министарство просвете, науке и техно-
лошког развоја. Уверење да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима доставља се пре закључења уговора о 
раду. Проверу психофизичких способности за рад са 
децом и ученицима врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања. Доказ о неосуђиваности прибавља 
установа пре закључења уговора о раду.

Наставник енглеског језика у нижим 
разредима

на одређено време 12 месеци, са 20% 
радног времена, до повратка раднице са 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа, предвиђених Законом о раду, кандидат мора 
испуњавати и посебне услове прописане у чл. 8, 120 
и 121 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, број 72/09, 52/11, 55/2013, 
35/2015-аутентично тумачење и 68/2015), Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник“, број 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016 11/2016 и 2/2017) и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника који 
изводе образовно-васпитни рад из изборних пред-
мета у основној школи („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 10/2016, 11/2016 
и 2/2017). Уз пријаву на конкурс доставити следеће 
документе: доказ о одговарајућој стручној спреми; 
уверење о држављанству Републике Србије - не ста-
рије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених; 
доказ о испуњености услова о знању словачког јези-
ка, на коме се изводи настава. Уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима доставља се пре закључења уговора о 
раду. Проверу психофизичких способности за рад са 
децом и ученицима врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања. Рок за подношење пријаве је 15 
дана од дана објављивања огласа, на горенаведену 
адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање.

ПАНЧЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА

„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
26204 Опово, Братства јединства 14

тел/факс: 013/681-512 и 681-312

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2018. године

УСЛОВИ: Општи услови прописани чл. 24 ст. 1 Зако-
на о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 74/14 и 13/17); одговарајуће образовање - IV 
степен стручне спреме; поседовање физичке, пси-
хичке и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима; да кандидат није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; држављанство РС; познавање језика 
на коме се изводи образовно-васпитни рад у устано-
ви - српски језик; да кандидат поседује сертификат 
о завршеном уводном моделу (обуци) за педагош-
ког асистента, у складу са Правилником о програму 
обуке за педагошког асистента. Уз пријаву на конкурс 
поред података доставити: оригинал или оверен пре-
пис или оверену фотокопију дипломе или сведочан-
ства о стеченом образовању, доказ о држављанству 
РС, извод из МКР, оригинал или оверену фотокопију 
сертификата о завршеном уводном моделу (обуци) 
за педагошког асистента, у складу са Правилником; 
уверење да кандидат није осуђиван правоснажном 

пресудом за кривична дела наведена у чл. 120 ст. 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања (установа прибавља службеним путем и овај 
услов се проверава у току рада). Доказ о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима доставља изабрани кандидат 
пре закључивања уговора. У поступку избора педа-
гошког асистента прибавља се мишљење надлежног 
органа јединице локалне самоуправе - општине. Рок 
за пријаву је 8 дана од дана објављивања конкур-
са у публикацији „Послови“. Пријаве слати на адресу 
школе, са назнаком „За конкурс”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ „МОША ПИЈАДЕ“
26214 Дебељача, Серво Михаља 32

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може да буде изабрано лице 
које испуњава следеће услове: да поседује одгова-
рајуће високо образовање из члана 8 став 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС“, број: 72/2009, 52/2011, 55/2013, 
35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015, 62/2016 
- одлукаУС), за наставника или стручног сарадника 
основне школе; да поседује дозволу за рад (положен 
стручни испит, односно испит за лиценцу за настав-
ника или психолога или педагога); најмање пет 
година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања; положен испит за директора школе (изабра-
ни кандидат је дужан да положи испит за директора 
школе у законом прописаном року); да је психички, 
физички и здравствено способан за рад са децом и 
ученицима; да има држављанство Републике Србије; 
да није осуђивано правноснажном пресудом за кри-
вично дело или привредни преступ утврђен  Зако-
ном о основама система образовања и васпитања 
(уверење прибавља установа); да зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати су 
дужни да уз пријаву на конкурс приложе: фотокопију 
важеће личне карте или очитану биометријску лич-
ну карту, извод из матичне књиге рођених, односно 
венчаних (за жене), на новом образцу, уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал или 
оверена фотокопија), оверену фотокопију дипломе 
о високој стручној спреми, оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту, односно испи-
ту за лиценцу за наставника, односно психолога 
или педагога, фотокопију радне књижице, потврду 
о стеченом радном стажу у области образовања и 
васпитања од послодаваца где га је стекао (потврда 
мора да садржи назив послодавца, делатност којом 
се бави, радно место на које је кандидат био распо-
ређен и време трајања рада из области образовања 
и васпитања), лекарско уверење са утврђеним пси-
хичким, физичким и здравственим способностима 
за рад са децом и ученицима, издато у претходних 6 
месеци. Уверење о положеном испиту за директора 
се не прилаже, јер министар није донео подзаконски 
акт о испиту за директора установе. Кандидат који 
буде изабран биће у обавези да положи испит за 
директора установе, сходно роковима прописаним 
Законом о основама система образовања и васпи-
тања и условима које пропише надлежни министар. 
Поред наведеног, кандидат треба у пријави да наве-
де краће биографске податке и податке о кретању у 
досадашњој служби или радном односу. Конкурс је 
отворен 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве са документацијом и прилозима достављају 
се искључиво поштом, на адресу Основне школе 
„Моша Пијаде“, Серво Михаља 32, 26214 Дебељача, 
са назнаком „Пријава на конкурс за директора“ или 
лично у секретаријату школе. Додатне информације 
путем телефона: 013/665-448.
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Наука и образовање

ОШ „ЛУКРЕЦИЈА АНКУЦИЋ“
26350 Самош, Маршала Тита 25 

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, замена 
директора током трајања мандата

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у скла-
ду са чл. 8 ст. 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник Републике 
Србије“, број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично 
тумачење, 68/15 и 62/16 - одлука УС), односно одго-
варајуће високо образовање стечено на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године 
или на основном студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године и у скла-
ду са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/16, 10/16, 11/16 и 2/17); да кандидат има 
образовање из члана 8 став 4 Закона о основама 
система образовања и васпитања - 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 Европ-
ским системом преноса бодова (кандидат 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 ст. 4 Закона); да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; да има 
држављанство Републике Србије. Уз пријаву канди-
дат је дужан да достави: оверен препис или овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; доказ о поседовању образовања из 
психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на (оверена фотокопија индекса или уверење висо-
кошколске установе о положеним испитима или уве-
рење о положеном стручном испиту, односно испиту 
за лиценцу), уверење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверена фотокопија), извод 
из матичне књиге рођених (фотокопија). Доказ о 
неосуђиваности прибавља установа. Доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима доставља се пре закључења 
уговора о раду. Оверене фотокопије докумената које 
се достављају уз пријаву не могу бити старије од 6 
месеци. Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће бити разматране. Пријаве се 
достављају лично или поштом на адресу: Основна 
школа „Лукреција Анкуцић“, Маршала Тита 25, 26350 
Самош. Ближа обавештења могу се добити и путем 
телефона: 013/675-108, 675-114.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

26310 Алибунар, Вука Караџића 2

Наставник математике
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог

УСЛОВИ: образовно-васпитни рад се остварује на 
српском језику. У радни однос ради обавлања пос-
ла наставника математике може бити примљен 
кандидат који има одговарајуће образовање, и то: 
професор математике; дипломирани математичар; 
дипломирани математичар - професор математике; 
дипломирани математичар - теоријска математика; 
дипломирани математичар - примењена математи-

ка; дипломирани инжењер математике (са избор-
ним предметом Основи геометрије); дипломирани 
информатичар; професор хемије - математике; про-
фесор географије - математике; професор физи-
ке - математике; професор биологије - математике; 
дипломирани професор математике - мастер; дипло-
мирани математичар - мастер; професор математике 
- теоријско усмерење; професор математике - тео-
ријски смер; професор информатике - математике; 
дипломирани математичар за теоријску математику и 
примене; дипломирани математичар за рачунарство 
и информатику; дипломирани математичар - инфор-
матичар; дипломирани математичар - математика 
финансија; дипломирани математичар - астроном; 
дипломирани математичар за математику еконо-
мије; професор математике и рачунарства; мастер 
математичар; мастер професор математике. Лице из 
алинеје двадесет четврте и двадесет пете мора има-
ти претходно завршене основне академске студије 
на студијским програмима из области математике и 
примењене математике (са положеним испитом из 
предмета Геометрија или Основи геометрије).

Наставник српског језика и 
књижевности

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог

УСЛОВИ: образовно-васпитни рад се остварује на 
српском језику. У радни однос ради обавлања пос-
ла наставника српског језика и књижевности може 
бити примљен кандидат који има одговарајуће обра-
зовање, и то: професор, односно дипломирани фило-
лог за српскохрватски језик и југословенску књижев-
ност; професор, односно дипломирани филолог за 
југословенску књижевност и српскохрватски језик; 
професор, односно дипломирани филолог за југо-
словенску књижевност и општу књижевност; про-
фесор југословенске књижевности са страним 
језиком; професор српског језика и књижевности; 
професор српске књижевности и језика; професор 
српске књижевности и језика са општом књижевно-
шћу; дипломирани филолог за књижевност и срп-
ски језик; дипломирани филолог за српски језик и 
књижевност; дипломирани филолог српског језика 
са јужнословенским језицима; професор југословен-
ске књижевности и српског језика; мастер професор 
језика и књижевности (студијски програми: Српски 
језик и Српска књижевност); мастер професор јези-
ка и књижевности (србиста, студијски програм Срп-
ска филологија: српски језик и лингвистика); мастер 
професор језика и књижевности (србиста, студијски 
програми: Српска књижевност, Српска књижевност 
и језик); мастер филолог (студијски програм Фило-
логија, модули: Српски језик и Српски језик и ком-
паративна књижевност); мастер филолог (студијски 
програм Српски језик и књижевност).

ОСТАЛО: Кандидати треба испуњавају и следеће 
услове: да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да имају 
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 знају језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад; извршена психо-
лошка процена способности за рад с децом и учени-
цима, у складу са законом. Рок за пријаву на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: 
извод из матичне књиге рођених, доказ о држављан-
ству Републике Србије, оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању, доказ о поседовању образовања из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина (при 
чему се сматра да наставник који је у току студија 
положио испите из педагогије и психологије или је 
положио стручни испит, односно испит за лиценцу, 
има образовање из наведених дисциплина); доказ о 
знању језика на коме се остварује образовно-васпит-

ни рад (осим кандидата који су одговарајуће образо-
вање стекли на том језику, пошто се сматра да они 
познају језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад). Лекарско уверење о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима подноси се школи пре закључења уго-
вора о раду. Доказ о неосуђиваности правноснажном 
пресудом за поменута кривична дела и непостојању 
дискриминаторног понашања на страни кандидата, 
утврђеног у складу са законом, прибавља школа. У 
поступку одлучивања о избору наставника директор 
врши ужи избор кандидата које упућује на претход-
ну психолошку процену способности за рад са децом 
и ученицима. Психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Одлуку о избору кандидата дирек-
тор ће донети у року од осам дана од дана добијања 
резултата психолошке процене способности за рад 
са децом и ученицима. Пријаве послати на горена-
ведену адресу. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе и путем телефона: 
013/641-036, локал 26.

ПИРОТ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“
18300 Пирот, Војводе Степе 15

Педагошки асистент
на одређено време за радну 2017/2018. 

годину

УСЛОВИ: средње образовање - четврти степен 
стручне спреме по Правилнику о програму обуке за 
педагошке асистенте („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник“, бр. 11/2010); сертификат да је кандидат 
прошао програм обуке - уводни модул за педагош-
ког асистента; познавање ромског језика; услови за 
заснивање радног односа прописани чланом 120 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13). Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се 
пријава која садржи: доказ о држављанству Репу-
блике Србије (фотокопија уверења о држављанству), 
оверену фотокопију дипломе о стеченом средњем 
образовању, потврду да је кандидат завршио обу-
ку - уводни модул за педагошког асистента. Доказ 
о неосуђиваности кандидата прибавља установа. 
Здравствена способност за рад доказује се лекарс-
ким уверењем које изабрани кандидат доставља пре 
закључења уговора о раду. Одлука о избору канди-
дата ће бити донета у року од 30 дана од дана исте-
ка рока за подношење пријава на конкурс. Пријаве 
слати на адресу: ПУ „Чика Јова Змај“, Пирот, Војводе 
Степе 15.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ПИРОТ
18300 Пирот, Таковска 22

тел. 010/311-269

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове пропи-
сане чланом 59, односно чл. 8 ст. 2 и чл. 120 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 - одлу-
ка УС), као и Правилником о ближим условима за 
избор директора установе образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр 108/2015): да има одговарајуће 
високо образовање у складу са чл. 8 ст. 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања; лице 
које испуњава услове за наставника ове врсте шко-
ле и подручја рада, за педагога и психолога; да има 
дозволу за рад (лиценцу), обуку и положен испит за 
директора установе и најмање 5 година рада у уста-
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нови на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да кандидат није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 ст. 1 Закона о основама система образовања 
и васпитања и да није правоснажно осуђиван за 
привредни преступ у вршењу раније дужности (доказ 
прибавља школа по службеној дужности); да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; 
да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву 
кандидат подноси: доказ о држављанству Републи-
ке Србије (уверење о држављанству, оригинал или 
оверен препис, не старији од 6 месеци); оверен пре-
пис или оверену фотокопију дипломе о завршеном 
одговарајућем високом образовању, за наставника 
ове врсте школе, за педагога или психолога; оверен 
препис или оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту (испиту за лиценцу); извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија извода са неограниченим важењем); 
потврду о радном искуству у области образовања и 
васпитања; доказ о знању језика на коме се изво-
ди образовно-васпитни рад у школи (уколико одго-
варајуће образовање није стечено на том језику); 
радну биографију; оквирни план рада за време ман-
дата (планирање активности, будућа визија рада 
школе...); доказ о поседовању организационих спо-
собности (факултативно); уверење из основног и 
вишег суда да се против кандидата не води истрага 
нити поступак; уверење да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима 
- лекарско уверење које издаје надлежна здравстве-
на установа.

ОСТАЛО: Доказ о неосуђиваности и да за кандидата, 
у складу са закомом, није утврђено дискриминаторно 
понашање, прибавља школа пре доношења одлу-
ке о избору. Изабрани кандидат дужан је да савла-
да обуку и положи испит за директора на начин и у 
роковима које припише министар, у складу са чл. 59 
Закона о основама система образовања и васпитања. 
Како обука и полагање испита нису организовани, 
документација кандидата сматраће се комплетном 
уколико су сва друга документа уредно достављена. 
Предност при избору директора установе образо-
вања и васпитања има кандидат који је стекао неко 
од звања према прописима из области образовања. 
Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће бити разматране. Достављена 
документација се не враћа кандидатима. Пријаве 
се достављају на адресу: Техничка школа, Таковска 
22, 18300 Пирот, са назнаком „Конкурс за директора 
школе“ или лично код секретара. Ближа обавештења 
могу се добити код секретара школе, на број телефо-
на: 010/311-269.

ПРИЈЕПОЉЕ
ОСНОВНА ШКОЛА

„ВЛАДИМИР ПЕРИЋ ВАЛТЕР“
31300 Пријепоље, Санџачких бригада 13

Наставник матеметике
на одређено време, најдуже до краја 

школске 2017/2018. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове про-
писане чл. 8, 12 и 121 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15-аутентично тумачење 
и 68/15) и члана 3 став 1, 9 Правилника о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Службени гласник РС - Просветни 
гласник“, број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17 
и 3/17). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране. Кандидат је дужан да уз пријаву на 
конкурс достави одговарајућа документа (не старија 
од 6 месеци, изузев доказа о одговарајућем образо-
вању), у оригиналу или оверене копије, лично или 
препорученом поштом на наведену адресу.

ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“
36310 Сјеница, Јаворска 1

тел. 020/741-037

Професор енглеског језика
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа утврђених Законом о раду („Сл. гасник РС“, 
број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/2014), канди-
дат треба да испуњава и услове утврђене Законом 
о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15, 68/15 
и 62/16 - даље Закон), односно да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у члану 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања, да има држављанство Републике Србије, 
да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидат треба да испуњава услове из члана 8 
став 2 Закона, што значи да треба да поседује одго-
варајуће високо образовање стечено на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске или специјалистичке струковне 
студије), по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године или на основ-
ним студијама у трајању од најмање 4 године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, као и образовање из чла-
на 8 став 4 Закона, који предвиђа да кандидат мора 
да има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у устано-
ви, у складу са Европским системом преноса бодо-
ва, односно у складу са чланом 121 став 10 Закона 
- наставник, васпитач и стручни сарадник 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 Закона. Кандидати за радна места требају 
да испуњавају услове и у погледу степена и врсте 
образовања, прописане Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник - Просветни гласник 
РС“, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017 и 3/2017). Кандидат је дужан да достави: 
пријаву са основним подацима о себи, радну био-
графију (осим за лица која први пут заснивају радни 
однос) и следеће доказе (у оригиналу или оверене 
копије, не старије од 6 месеци): 1) диплому или уве-
рење о стеченом образовању, 2) у складу са чланом 
8 став 4 Закона, доказ (уверење, додатак дипломи, 
потврда или други одговарајући документ) о посе-
довању образовања из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стеченом на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова, изда-
то од стране одговарајуће високошколске устано-
ве, односно у складу са чланом 121 став 10 Закона, 
потврда или други одговарајући доказ (документ) о 
положеним испитима из педагогије и психологије у 
току студија или доказ о положеном стручном испи-
ту, односно положеном испиту за лиценцу, 3) извод 
из матичне књиге рођених, 4) уверење о држављан-
ству, 5) уколико кандидат није стекао средње, више 
или високо образовање на српском језику у обаве-
зи је да достави доказ да је положио испит из српс-
ког језика по програму одговарајуће високошколске 
установе. Доказ о испуњености услова из члана 120 
став 1 Закона, да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима - доставља се пре закључења уговора о раду. 
Доказ да кандидат није осуђиван за кривична дела 
и да није утврђено дискриминаторно понашање из 
члана 120 став 1 тачка 3 Закона - прибавља школа. 
Директор врши ужи избор кандидата које упућује на 

претходну психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима у року од 8 дана од дана исте-
ка рока за подношење пријава. Психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима врши 
надлежна служба за запошљавање применом стан-
дардних поступака. Уколико је већ извршена психо-
лошка процена способности кандидата (у периоду 
од 6 месеци пре истека рока за пријаву на конкурс), 
назначити где је и када извршена процена. Директор 
доноси одлуку о избору наставника у року од 8 дана 
од дана добијања резултата психолошке процене 
способности за рад са децом и ученицима. Пријаве 
се могу предати поштом или непосредно на адресу: 
ОШ „Светозар Марковић“, Јаворска 1, 36310 Сјеница. 
Непотпуне или неблаговремене пријаве неће бити 
узете у разматрање. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови“.

СМЕДЕРЕВО
ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“

11313 Мала Крсна, Маршала Тита бб

Наставник енглеског језика
са 85% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом 
о раду, кандидати треба да испуњавају услове про-
писане чланом 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања: да имају одговарајуће образо-
вање, у складу са чланом 8 став 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања и Правилником о 
врсти стручне спреме наставника и стручних сарад-
ника у основној школи; да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да нису осуђивани правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања; да 
имају држављанство Републике Србије; да знају језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Рок за 
пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Потпуном пријавом сматра се прија-
ва која садржи: уверење о држављанству Републике 
Србије, не старије од 6 месеци; оверен препис/фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми и извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија). Документација се не враћа кандидати-
ма. Лекарско уверење доставиће изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђива-
ности прибавља школа. Пријаве слати на горенаве-
дену адресу. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити путем телефона: 026/731-034.

СОМБОР
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА

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

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Директор школе може да буде лице које 
испуњава услове прописане чланом 8 став 2, чланом 
120 и чланом 59 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 
52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење, 
68/15 и 62/2016 - одлука УС) и Правилником о бли-
жим условима за избор директора установе образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 108/15): да 
има одговарајуће високо образовање (члан 8 став 2 
Закона о основама система образовања и васпитања) 
стечено на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије), по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; да кандидат испуњава услове за наставника те 
врсте школе и подручја рада, за педагога и психо-
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лога; да поседује дозволу за рад (лиценцу); да има 
обуку и положен испит за директора установе; да 
има држављанство Републике Србије; да има нај-
мање 5 година радног стажа у области образовања 
и васпитања након стеченог одговарајућег образо-
вања; да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи 
следеће доказе: оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом високом образовању; оригинал 
или оверену фотокопију уверења о положеном испи-
ту за лиценцу, односно стручном испиту; потврду да 
има најмање 5 година рада у области образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег обаразо-
вања; уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима (оригинал 
или оверена копија, не старија од 6 месеци); уверење 
о држављанству Републике Србије, у оригиналу или 
овереној фотокопији; уверење основног суда да није 
подигнута оптужница или покренута истрага (не 
старије од 6 месеци); радну биографију са кратким 
прегледом кретања у служби и предлогом програма 
рада директора школе. Уверење о положеном испиту 
за директора установе се не доставља, с обзиром да 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја 
није прописало програм, начин и поступак за пола-
гање испита за директора. С обзиром да је положен 
испит за директора прописан као законски услов, у 
тексту конкурса мора бити наведен, а изабрани кан-
дидат има обавезу да положи испит за директора у 
року од годину дана од ступања на дужност. Доказ 
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања, 
прибавља школа по службеној дужности. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији „Послови“. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Пријаве са документацијом и прилозима достављају 
се поштом или лично, сваког радног дана, на горена-
ведену адресу, од 8.00 до 14.00 часова.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ПЧЕЛИЦА“

25260 Апатин, Блок 112
тел. 025/773-029

Васпитач - приправник
рад у одељењима на српском језику

УСЛОВИ: 1. одговарајуће више образовање, однос-
но одговарајуће високо образовање стечено на сту-
дијама првог степена (основне струковне студије или 
основне академске студије) у трајању од три годи-
не или на студијама другог степена (дипломске ака-
демске студије - мастер, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије) - вас-
питач - диплома о стеченом образовању; 2. да лице 
није осуђивано правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања - уве-
рење о некажњавању; 3. да је држављанин Републи-
ке Србије - уверење о држављанству (не старије од 6 
месеци); 4. да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом - лекарско уверење; 5. 
да зна језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад - диплома о стеченом образовању (ако канди-
дат није стекао одговарајуће образовање на српском 
језику потребно је да достави уверење да је поло-
жио испит из српског језика са методиком по програ-
му одговарајуће високошколске установе). Доказе 
о испуњености горенаведених услова под тачкама 
1, 3 и 5 (оригинал документа или оверене фотоко-
пије), кандидат треба да достави уз пријаву на кон-
курс. Доказ из тачке 2 прибавља установа у складу са 
законом. Лекарско уверење доставља кандидат који 
буде изабран, пре закључења уговора о раду. Неком-

плетне и неблаговремене пријаве, као и пријаве са 
приложеним, а неовереним фотокопијама неће се 
узети у разматрање. Претходну психолошку процену 
способности кандидата за рад са децом (кандидати 
који испуњавају услове по конкурсу и који су ушли 
у ужи избор), вршиће надлежна служба за послове 
запошљавања. Пријаву са документацијом достави-
ти на адресу: Предшколска установа „Пчелица“, Блок 
112, 25260 Апатин. Рок за пријаву је 15 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови“.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА 
ОШ „ДУШАН ЈЕРКОВИЋ“

22400 Рума, Главна 69
тел/факс: 022/472-860, 022/472-035 
e-mail: smdjerkovic@open.telekom.rs

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: На конкурс за избор директора школе може 
се пријавити кандидат који испуњава услове пред-
виђене чл. 8, 59 и 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања и опште услове: 1. да има 
одговарајуће образовање: на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне сту-
дије), по пропису који уређује вискоко образовање 
почев од 10. септембра 2005. године или на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године; 2. да поседује дозволу за 
рад; 3. да је савладао обуку и да има положен испит 
за директора установе; 4. да има најмање 5 година 
рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одоварајућег образовања; 5. 
да поседује психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 6. да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; 7. да зна језик на коме се 
остварује васпитно-образовни рад. Поред молбе са 
кратком биографијом, кандидати подносе следећа 
документа којима доказују да испуњавају тражене 
услове: диплому о стручној спреми (оригинал или 
оверена фотокопија), уверење о држављанству које 
није старије од 6 месеци или оверену фотокопију уве-
рења о држављанству која није старија од 6 месеци, 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рена фотокопија која није старија од 6 месеци), уве-
рење из основног суда да се не води кривични посту-
пак (не старије од 6 месеци), уверење о испуњавању 
услова из тачке 6 прибавља установа, одговарајуће 
лекарско уверење које није старије од 6 месеци (под-
носи се пре закључивања уговора о раду), потврду 
о радном стажу у просвети, уверење о положеном 
испиту за директора установе, уверење о положеном 
стручном испиту (оригинал или оверена фотокопија). 
С обзиром да Министарсво просвете није организова-
ло полагање испита за директора установе, пријава 
која не буде садржала наведени документ неће се 
сматрати непотпуном. Рок за пријављивање на кон-
курс је петнаест дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Сва потребна 
обавештења могу се добити од секретара школе, тел. 
022/472-035. Пријаве са потребном документацијом 
о испуњавању услова подносе се на адресу школе: 
Главна 69, Рума. 

ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“
22400 Рума, Главна 270

тел. 022/471-863

Андрагошки асистент
на одређено време, најдуже до 

31.8.2018. године

УСЛОВИ: Послове андрагошког асистента може да 
обавља наставник, стручни сарадник и лице које 
испуњава услове за пријем у радни однос утврђене 

Законом о основама система образовања и васпи-
тања и има најмање средње образовање. Кандидат 
треба да испуњава услове за пријем у радни однос из 
члана 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, број 72/2009, 52/2011, 
55/2013, 68/2015, 62/2016) и да поседује уверење 
о савладаном програму обуке за оспособљавање 
андрагошког асистената за рад са одраслима - Инте-
грални програм обуке за остваривање програма 
функционалног основног образовања одраслих, а 
према одредбама Правилника о условима у погле-
ду простора, опреме, наставних средстава и степе-
на и врсте образовања наставника и андрагошких 
асистената за остваривање наставног плана и про-
грама основног образовања одраслих „Сл. гласник 
РС - Просветни гласник“, број 13/2013 и 18/2013); да 
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Потребна документација: диплома или оверена 
фотокопија дипломе о завршеној средњој школи, као 
и диплома последњег стеченог образовања (ориги-
нал или оверена копија), уверење о држављанству 
Републике Србије (не страије од шест месеци), извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
копија), уверење или оверена копија уверења о сав-
ладаној обуци за андрагошког асистента. Доказ да 
лице има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ученицима јесте уверење надлежног 
дома здравља - службе медицине рада и доставља 
се пре закључивања уговора о раду. Уверење о нео-
суђиваности прибавља школа службено. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. У поступку избора андрагошког асистен-
та прибавља се мишљење надлежног органа једини-
це локалне самоуправе. Пријаве са потребном доку-
ментацијом слати препоручено на адресу: Основна 
школа „Иво Лола Рибар“, Рума, Главна 270 или пре-
дати лично, са назнаком „За конкурс“, радним данима 
од 7 до 14 часова, телефон: 022/471-863.

Педагошки асистент
на одређено време, најдуже до 

31.8.2018. године

УСЛОВИ: средња стручна спрема, положен одгова-
рајући ниво обуке - најмање уводна обука за педа-
гошког асистента, прописана Правилником о програ-
му обуке за педагошког асистента („Сл. гласник РС“, 
број 11/2010); да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима; да је 
држављанин Републике Србије; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 
72/09, 52/11, 55/13, 68/2015, 62/2016); знање језика 
на коме се изводи образовно-васпитни рад и ромског 
језика, односно да кандидат испуњава услове из чл. 
120 и 121 став 8 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. У поступку избора педагошког 
асистента прибавља се мишљење надлежног органа 
јединице локалне самоуправе. Потребна документа-
ција: диплома или оверена фотокопија дипломе о 
завршеној средњој школи, уверење о држављанству 
(не старије од шест месеци) и извод из матичне књи-
ге рођених, уверење/сертификат или оверена копија 
уверења/сертификата о положеном нивоу обуке за 
педагошког асистента. Доказ да лице има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са учени-
цима јесте уверење надлежног дома здравља - служ-
бе медицине рада, које се доставља пре закључи-
вања уговора о раду. Уверење о неосуђиваности 
прибавља школа службено. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Пријаве са потребном документацијом слати препо-
ручено, на адресу: Основна школа „Иво Лола Рибар“, 
Рума, Главна 270 или предати лично, са назнаком „За 
конкурс“, радним данима од 7 до 14 часова, телефон: 
022/471-863.
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БОШКО БУХА“

22320 Инђија, Душана Јерковића 17а
тел. 022/560-614

Спремачица
на одређено време ради замене одсутних 
запослених преко 60 дана, а најдуже до 
краја радне 2017/2018. године, односно 

до 31.08.2018
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршен други степен стручне спреме - 
полуквалификовани радник или први степен стручне 
спреме - неквалификовани радник (завршена основ-
на школа); да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; да има држављанство Републике Србије. 
Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње тећи 
од наредног дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови“. Кандидати су дужни да уз 
пријаву доставе: оверену фотокопију дипломе о сте-
ченој стручној спреми и оригинал или оверену фото-
копију уверења о држављанству. Пријаве се подносе 
на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“. 
Информације о конкурсу могу се добити у установи и 
на број телефон: 022/560-614, радним даном од 07.00 
до 14.00 часова. Доказ о неосуђиваности кандидата 
прибавља предшколска установа. Изабрани канди-
дат је дужан да пре закључивања уговора о раду дос-
тави лекарско уверење о здравственој способности. 
Непотпуне, неблаговремене и пријаве уз које нису 
приложени сви потребни докази или су фотокопије 
истих неоверене, неће се разматрати.

Васпитач за рад са децом узраста од 
три године до поласка у школу

на одређено време ради замене одсутних 
запослених преко 60 дана

2 извршиоца

УСЛОВИ: више образовање, односно одговарајуће 
високо образовање на студијама првог степена 
(основне струковне студије или основне академске 
студије ) у трајању од  три године или на студијама 
другог степена (дипломске академске студије - мас-
тер, специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије ) - васпитач; да канди-
дат има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова (за 
лица која имају више образовање или високо обра-
зовање на студијама првог или другог степена); да 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; да има држављанство Републике Србије; 
да зна језик на коме се остварује васпитно-образовни 
рад. Рок за подношење пријаве је 8 дана и почиње 
тећи од наредног дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији „Послови“. Кандидати су дужни 
да уз пријаву доставе: оверену фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми; оригинал или оверену 
фотокопију исправе коју издаје високошколска уста-
нова а којом се доказује да су стекли образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина, 
односно да су на студијама положили испите из пси-
хологије и педагогије или оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту, односно испи-
ту за лиценцу; оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству; доказ о о знању језика 
на коме се остварује васпитно-образовни рад (кан-
дидат који није стекао одговарајуће образовање на 
српском језику, потребно је да достави уверење да је 
положио испит из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе). Пријаве се подносе 
на адресу: ПУ „Бошко Буха“ Инђија, Душана Јерко-

вића 17а, са назнаком „За конкурс“. Информације о 
конкурсу могу се добити у установи и на телефон 
022/560-614, радним даном од 07.00 до 14.00 часова. 
У поступку одлучивања о избору директор врши ужи 
избор кандидата и упућује их на претходну психо-
лошку процену способности за рад са децом, у року 
од 8 дана од дана истека рока за подношење прија-
ва. Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља 
предшколска установа. Изабрани кандидат је дужан 
да пре закључивања уговора о раду достави лекар-
ско уверење о здравственој способности. Непотпуне, 
неблаговремене и пријаве уз које нису приложени 
сви потребни докази или су фотокопије истих неове-
рене, неће се разматрати.

СУБОТИЦА
ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ  

СТУДИЈА
ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА И  

ТРЕНЕРА 
24000 Суботица, Банијска 67

Наставник за избор у звање 
предавача и заснивање радног 

односа из поља медицинских наука, 
област Медицинске науке, ужа 

научна област Клиничке медицинске 
науке (Интерна медицина са 

инфектологијом)
са пуним радним временом подељеним 

између здравствене установе као 
наставне базе и школе, на одређено 

време од 5 година

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, завршен 
медицински факултет, магистар медицинских нау-
ка или специјалиста радиологије или специјалиста 
интерне медицине, објављени стручни радови и спо-
собност за наставни рад.

Наставник за избор у звање 
предавача и заснивање радног 
односа из поља медицинских 

наука, област Медицинске науке, 
ужа научна област Клиничке 

медицинске науке (Здравствена нега 
у неурологији и Здравствена нега у 

психијатрији)
са пуним радним временом подељеним 

између здравствене установе као 
наставне базе и школе, на одређено 

време од 5 година

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, завршен 
медицински факултет, магистар медицинских наука 
или специјалиста неуропсихијатрије, специјалиста 
психијатрије или специјалиста неурологије, објавље-
ни стручни радови и способност за наставни рад.

ОСТАЛО: Остали услови су утврђени Законом о 
високом образовању, Статутом школе, Правилником 
о начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа сарадника и наставника и Правилни-
ком о унутрашњој организацији и систематизацији 
послова, у складу са којима ће бити извршен избор 
између пријављених кандидата. Уз пријаву на кон-
курс кандидати су дужни да поднесу: биографију са 
свим битним подацима о кретању у професионалном 
раду (установа, факултет, универзитет или фирма, 
трајање запослења и звање - навести сва звања), 
списак радова, остале податке: о наставном раду, 
научноистраживачком, уметничком, стручном и про-
фесионалном доприносу, о ангажовању у развоју 
наставе и других делатности високошколске устано-
ве, ваннаставним активностима, доприносу локалној 
и широј заједници; признањима и наградама. Дока-
зи у овереној фотокопији: извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, све високошкол-
ске дипломе и додатак дипломи или нострификације 

диплома стечене у иностранству, доказ надлежног 
органа поводом чињенице да кандидат није под 
истрагом. Пријаве на конкурс подносе се у року од 
7 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови“, на адресу: Висока школа струковних сту-
дија за образовање васпитача и тренера у Суботици, 
Банијска 67. Сву конкурсну документацију, као дока-
зе о испуњености услова, доставити и у електронској 
форми (на компакт диску). Упућују се кандидати да 
користе образац пријаве на конкурс који се налази 
на сајту школе: www.vsovsu.rs. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у обзир и неће 
бити разматране.

ШАБАЦ
„ИНСТИТУТ ЗНАЊА“ ДОО ЗРЕЊАНИН

ОГРАНАК ШАБАЦ
Шабац, Карађорђева 39

тел. 015/353-622, 060/6070-585
e-mail: sabac@akademijaoxford.com

Професор немачког језика

Опис посла: предавач немачког језика (групна и 
индивидуална настава); врста радног односа: допун-
ски рад (на 12 месеци).

УСЛОВИ: дипломирани филолог немачког језика; 
дипломирани професор немачког језика; рад у сме-
нама, послодавац рефундира трошкове превоза до 
60 км удаљености од Шапца, дужина радног времена 
краћа од пуног. Трајање конкурса: до попуне радног 
места. Заинтересовани кандидати могу своје радне 
биографије да доставе путем поште, мејлом или да 
се јаве на контакт телефоне послодавца.

УЖИЦЕ
ОШ „ЈЕЗДИМИР ТРИПКОВИЋ“

Латвица
31236 Дивљака

 
Кувар

на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, до повратка 
запослене са породиљског одсуства 
и одсуства ради неге детета, за рад у 

матичној школи 

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених зако-
ном, кандидати треба да испуњавају и посебне усло-
ве прописане одредбама члана 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, и то: да 
имају одговарајуће образовање у складу са чланом 
120 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС“, број 72/2009, 52/2011, 
55/2013, 35/2015- аутентично тумачење, 68/2015 и 
62/2016) и чл. 41 Правилника о организацији и систе-
матизацији послова ОШ „Јездимир Трипковић“ Лат-
вица: трећи степен стручне спреме - смер кувар; да 
имају психичку, физичку и здравствену способност; 
да нису осуђивани правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања; 
да имају држављанство Републике Србије; да знају 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Уз пријаву на конкурс приложити одговарајућу доку-
ментацију којом се доказује испуњеност прописаних 
услова: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању и уверење о држављан-
ству Републике Србије. Доказ да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања - школа при-
бавља по службеној дужности. Лекарско уверење да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са ученицима подноси се пре закљу-
чења уговора о раду.

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс достављају се лично 
или поштом на горенаведену адресу, са назнаком: 
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„За конкурс”. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана оглашавања. Документација се не враћа кан-
дидатима. Неблаговремене и непотпуне пријаве се 
неће узимати у разматрање. Одлука о избору канди-
дата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока 
за подношење пријава на конкурс. У пријави обавез-
но навести контакт телефон.

ВАЉЕВО
ВАЉЕВСКА ГИМНАЗИЈА

14000 Ваљево, Вука Караџића 3
тел. 014/221-622

Професор рачунарства и 
информатике

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, и то: професор 
информатике, односно дипломирани информатичар; 
професор математике, односно дипломирани мате-
матичар, смер рачунарство и информатика; дипло-
мирани инжењер електротехнике, сви смерови осим 
енергетског; дипломирани инжењер електронике, 
сви смерови осим индустријске енергетике; дипло-
мирани инжењер за информационе системе, одсеци 
за информационе системе и информационе системе 
и технологије; дипломирани инжењер организације 
за информационе системе, одсеци за информацио-
не системе и информационе системе и технологије; 
дипломирани инжењер организационих наука, одсе-
ци за информационе системе, информационе систе-
ме и технологије; дипломирани инжењер информа-
тике, односно дипломирани инжењер рачунарства; 
дипломирани економист, смерови: кибернетско-ор-
ганизациони, економска статистика и информатика, 
економска статистика и кибернетика, статистика и 
информатика или статистика, информатика и квант-
на економија; дипломирани информатичар; дипло-
мирани информатичар - пословна информатика; 
дипломирани информатичар - професор информа-
тике; дипломирани информатичар - мастер; дипло-
мирани професор информатике - мастер; дипломи-
рани информатичар - мастер пословне информатике; 
дипломирани инжењер организационих наука - мас-
тер, студијски програм Информациони системи и 
технологије; мастер математичар; мастер информа-
тичар; мастер инжењер електротехнике и рачунар-
ства; мастер инжењер информационих технологија; 
мастер инжењер организационих наука (студијски 
програм Информацини системи и технологије или 
Софтверско инжењерство и рачунарске науке); мас-
тер професор информатике и математике. Лица која 
су стекла академско звање мастер, морају имати, у 
оквиру завршених студија, положено најмање пет 
информатичких предмета (од тога најмање један из 
области Програмирање и најмање један из области 
Објектно оријентисано програмирање) и најмање 
три предмета из области Математика, што доказују 
потврдом издатом од стране високошколске уста-
нове. Наставу и друге облике образовно-васпитног 
рада из предмета Рачунарство и информатика може 
да изводи и лице које је стекло академско звање мас-
тер, а у оквиру завршних студија има положених нај-
мање пет информатичких предмета (од тога најмање 
један из области Програмирање и најмање један из 
области Објектно оријентисано програмирање) и нај-
мање три предмета из области Математика. Наставу 
и друге облике образовно-васпитног рада из пред-
мета Рачунарство и информатика може да изводи 
и лице које је на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године, 
савладао програм рачунарства и информатике у 
трајању од најмање четири семестра. Уколико шко-
ла конкурсом не заснује радни однос са лицем које 
испуњава наведене услове, наставу и друге облике 
образовно-васпитног рада за предмет Рачунарство и 
информатика могу да изводе и лица која су стекла 
стручни назив струковни специјалиста, ако у окви-

ру завршених студија имају положено најмање пет 
информатичких предмета (од тога најмање један из 
области Програмирање и најмање један из области 
Објективно оријентисано програмирање) и најмање 
два предмета из једне или две следеће области: 
Математика или Теоријско рачунарство. Испуњеност 
услова из претходна три става утврђује министар-
ство надлежно за послове образовања, на основу 
наставног плана и програма студија, односно студијс-
ког програма.

ОСТАЛО: Поред општих услова прописаних Зако-
ном о раду, кандидати морају испуњавати и посебне 
услове предвиђене Правилником о степену и врсти 
стручне спреме наставника, стручних сарадника и 
помоћних  наставника у гимназији као и услове про-
писане чланом 8, 120 и 121 став 8 и 9 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. Уз пријаву 
кандидат треба да приложи: кратку биографију, 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рену фотокопију), оверену фотокопију дипломе, уве-
рење о држављанству (оригинал или оверену фото-
копију); уколико није стекао образовање на српском 
језику, у обавези је да достави доказ да је положио 
испит из српског језика по програму одговарајуће 
установе; доказ о поседовању образовања из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
ченог на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање тридесет бодова и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова или доказ о положе-
ном стручном испиту или испиту за лиценцу (оверена 
фотокопија). Уверење да поседује психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученицима иза-
брани кандидат доставља школи након доношења 
одлуке о избору. Уверење да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, прибавља школа по службеној 
дужности. Пријаве се подносе на горенаведену адре-
су, са назнаком „За конкурс - информатика и рачу-
нарство“.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „КАЈА“
14240 Љиг, Краљице Марије бб

тел. 014/3445-286

Секретар 
на одређено време до повратка стално 

запосленог радника са функције на коју 
је именован

УСЛОВИ: стечено високо образовање; дипломирани 
правник - мастер или дипломирани правник који је 
стекао високо образовање на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. 
године; да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања и да има 
држављанство Републике Србије. Уз пријаву кан-
дидат треба да приложи: извод из матичне књиге 
рођених (не старији од шест месеци или трајни са 
холограмом, оригинал или оверена фотокопија), уве-
рење о држављанству (не старије од шест месеци, 
оригинал или оверена фотокопија), оверену фотоко-
пију дипломе или уверења о стеченој стручној спре-
ми, биографију. Податке о осуђиваности кандидата 
прибавља установа. Доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом доставља 
само изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Радни однос се заснива на одређено време до 
повратка секретара ПУ „Каја“ Љиг са радног места 
секретара Скупштине општине Љиг на коју је име-
нован. Пријаве са биографијом (обавезно са контакт 
телефоном) подносе се на горенаведену адресу, са 
назнаком „Конкурс за секретара”.

ВРАЊЕ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „НАША  

РАДОСТ“
Бујановац, Вука Караџића бб

тел. 017/651-141

Спремачица
на одређено време до повратка раднице 
са трудничког и породиљског боловања

УСЛОВИ: I степен стручне спреме. Уз пријаву канди-
дати подносе доказ о стручној спреми и уверење о 
држављанству РС. Доказ о здравственој способности 
за рад подноси се пре закључивања уговора о раду. 
Пријаве слати у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса, на адресу: ПУ „Наша радост“ Бујановац, 
Вука Караџића бб, тел. 017/651-141.

ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“
17500 Врање, Француска бб

тел. 017/404-220, 017/411-623

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 

запосленог са функције директора 
школе у првом мандату

УСЛОВИ: општи услови прописани законом и услови 
одређени чл. 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања: 1) одговарајуће високо обра-
зовање (мастер академске студије, специјалистичке 
академске или специјалистичке струковне студије), 
стечено по пропису који уређују високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године или на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године (утврђено члановима 8 и 
121 Закона о основама система образовања и васпи-
тања и Правилником о степену и врсти стручне спре-
ме наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли); 2) психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са децом и ученицима; 3) да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; 4) држављанство 
Републике Србије; 5) познавање језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад.

ДОКАЗИ: Кандидат уз пријаву обавезно подноси: 
доказ да има одговарајуће образовање (оверена 
фотокопија дипломе или уверење о дипломирању), 
са образовањем из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стеченим у току студија 
или након дипломирања (што се доказује уверењем 
или фотокопијом индекса о положеним испитима из 
педагогије и психологије или доказом о положеном 
испиту за лиценцу); оригинал или оверену фотоко-
пију уверења о држављанству и извода из матичне 
књиге рођених. Кандидат уз пријаву може да подне-
се и уверење из тачке 3 (не старије од 6 месеци), које 
издаје локална ПУ (уколико га не достави, школа га 
прибавља уз претходну оверену писмену сагласност 
кандидата, коју кандидат треба да достави уз своју 
пријаву). Лекарско уверење изабрани кандидат под-
носи пре закључења уговора у раду. Доказ из тачке 
5 кандидат доставља само уколико није стекао одго-
варајуће образовање на српском језику. У пријави, 
поред осталог, кандидат треба да наведе да ли је у 
претходних 6 месеци био упућен у Националну служ-
бу за запошљавање ради обављања психолошке 
процене способности и уколико јесте, треба да наве-
де у којој филијали НСЗ је то обавио и када, односно 
датум. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови“, са 
назнаком „Пријава на конкурс“. Пријаве са краћом 
биографијом и доказима о испуњености услова огла-
са, као и са обавезним контакт телефоном, слати 
на горенаведену адресу. Неблаговремено поднете 
пријаве и пријаве без потребне тражене документа-
ције неће се разматрати. Ближе информације о огла-
су могу се добити на бројеве телефона: 017/404-220, 
017/411-623.
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ЗРЕЊАНИН
ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“

23000 Зрењанин, Ђурђа Смедеревца 78

Наставник енглеског језика као 
обавезног предмета у другом 

циклусу основног образовања и 
васпитања

на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана (породиљско 
одсуство), са 77,78% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чла-
ном 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС“ бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), кандидат треба 
да испуњава и посебне услове прописане чл. 8 и 120 
став 1 тачке 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 
72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15), посебне услове 
из члана 3 став 1 тачка 3 подтачка 1 Правилника о 
степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник“ бр. 11/12, 15/13, 2/16 и 10/16), као 
и посебне услове из Правилника о организацији и 
систематизацији послова ОШ „Жарко Зрењанинин“ 
из Зрењанина, односно: да има одговарајуће обра-
зовање: 1) професор, односно дипломирани фило-
лог за енглески језик и књижевност, 2) дипломирани 
професор енглеског језика и књижевности; 3) мастер 
филолог (студијски програм или главни предмет/
профил Енглески језик); 4) мастер професор јези-
ка и књижевности (студијски програм или главни 
предмет/профил Енглески језик); да има 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 има држављанство Републике Србије; 
да зна језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да 
доставе: 1. оверену фотокопију или оверен препис 
дипломе о траженој врсти и степену стручне спре-
ме; 2. оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству РС, не старије од 6 месеци; 3. извод из 
МК рођених; 4. доказ о положеним испитима из педа-
гогије и психологије (уверење факултета или овере-
на копија индекса или доказ о положеном стручном 
испиту - испиту за лиценцу); 5. доказ о познавању 
српског језика (потврду факултета да су високо обра-
зовање стекли на српском језику или документ издат 
од стране високошколске установе о познавању 
српског језика). Лекарско уверење подноси се пре 
закључења уговора о раду, док уверење о неосуђи-
ваности прибавља установа по службеној дужности. 

Рок за подношење пријава са потребним доказима о 
испуњавању услова конкурса је 8 дана, рачунајући 
од дана објављивања текста конкурса у публикацији 
„Послови“. Неуредне, непотпуне и неблаговремено 
достављене пријаве на конкурс неће бити разматра-
не. Пријаве на конкурс доставити на горенаведену 
адресу, са назнаком „За конкурс“. Сва потребна оба-
вештења могу се добити од секретара школе, лично 
или путем телефона: 023/548-820.

Наставник енглеског језика као 
обавезног предмета у првом циклусу 

основног образовања и васпитања
на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана (породиљско 

одсуство), са 22% радног времена 

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чла-
ном 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС“ бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), кандидат треба 
да испуњава и посебне услове прописане чл. 8 и 120 
став 1 тачке 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 
52/11, 55/13, 35/15 и 68/15), посебне услове из члана 
2 став 2 Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/12, 
15/13, 2/16 и 10/16), као и посебне услове из Правил-
ника о организацији и систематизацији послова ОШ 
„Жарко Зрењанинин“ из Зрењанина, односно:  да 
има одговарајуће образовање, односно да је: 1. про-
фесор енглеског језика, 2. професор разредне наста-
ве, 3. дипломирани филолог односно професор јези-
ка и књижевности, 4. дипломирани школски педагог 
или школски психолог, 5. дипломирани педагог или 
дипломирани психолог, 6. лице које испуњава услове 
за наставника предметне наставе у основној школи, 
а које је на основним студијама положило испите из 
педагошке психологије или педагогије и психологије, 
као и методике наставе, 7. професор разредне наста-
ве и енглеског језика за основну школу, 8. професор 
разредне наставе који је на основним студијама сав-
ладао програм Модула за енглески језик (60 ЕСПБ 
- Европски систем преноса бодова) и који поседује 
уверење којим доказује савладаност програма моду-
ла и положен испит, који одговара нивоу Ц1 Зајед-
ничког европског оквира, 9. дипломирани библиоте-
кар - информатичар, 10. мастер филолог, 11. мастер 
професор језика и књижевности, 12. мастер учитељ, 
13. дипломирани учитељ - мастер, 14. мастер учи-
тељ, који је на основним студијама савладао програм 
Модула за енглески језик (60 ЕСПБ - Европски сис-
тем преноса бодова) и који поседује уверење којим 
доказује савладаност програма модула и положен 

испит, који одговара нивоу Ц1 Заједничког европс-
ког оквира, 15. дипломирани учитељ - мастер, који 
је на основним студијама савладао програм Модула 
за енглески језик (60 ЕСПБ - Европски систем прено-
са бодова) и који поседује уверење којим доказује 
савладаност програма модула и положен испит, који 
одговара новоу Ц1 Заједничког европског оквира, 
16. мастер библиотекар - информатичар. Лица из 
тачака 2, 4, 5, 6, 9, 12, 13 и 16, која нису професо-
ри енглеског језика, треба да поседују знање језика 
најмање на нивоу Б2 (Заједничког европског оквира). 
Лица из тачака 3, 10 и 11 треба да поседују знање 
језика најмање на нивоу Б2 (Заједничког европског 
оквира), осим уколико нису завршила одговарајући 
студијски програм или главни предмет/профил. Ниво 
знања Б2 доказује се уверењем о положеном одго-
варајућем испиту на некој од филолошких катедри 
универзитета у Србији, или међународно призна-
том исправом за ниво знања језика који је виши од 
Б2 (Ц1 и Ц2 Заједничког европског оквира), а чију 
ваљаности утврђује Министарство просвете, науке 
и технолошког развоја. Кандидат треба да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима и да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; да има држављанство Републике Србије; 
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Уз пријаву на конкурс учесници конкурса треба 
да доставе: 1. оверену фотокопију или оверен препис 
дипломе о траженој врсти и степену стручне спреме; 
2. за ниво знања Б2, Ц1 и Ц2 - уверење Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја (овере-
на фотокопија); 3. оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству РС, не старије од 6 месеци; 
4. извод из МК рођених; 5. доказ о положеним испи-
тима из педагогије и психологије (уверење факулте-
та или оверена копија индекса или доказ о положе-
ном стручном испиту - испиту за лиценцу). 6. доказ 
о познавању српског језика (потврду факултета да 
су високо образовање стекли на српском језику или 
документ издат од стране високошколске установе о 
познавању српског језика); Лекарско уверење под-
носи се пре закључења уговора о раду, а уверење 
о неосуђиваности прибавља установа по службеној 
дужности. Рок за подношење пријава са потребним 
доказима о испуњавању услова конкурса је 8 дана, 
рачунајући од дана објављивања текста конкур-
са у публикацији „Послови“. Неуредне, непотпуне 
и неблаговремено достављене пријаве на конкурс 
неће бити разматране. Пријаве на конкурс достави-
ти на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс”. 
Сва потребна обавештења могу се добити од секре-
тара школе, лично или путем телефона: 023/548-820.

Наука и образовање
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СКРИВЕНО ТРЖИШТЕ РАДА
Уколико тражите посао, предлажемо вам да направите листу компанија у којима бисте желели да 

радите, а затим покушајте да успоставите контакт са послодавцима. Нова тржишна економија је 
много динамичнија него што се то чини на први поглед

Технике тражења посла

Већина послова који се нуде део су скри-
веног тржишта рада, које се састоји од 
радних места која још нису оглашена. 
Под тим се подразумевају радна мес-

та која настају као резултат скорашњих пен-
зионисања, отпуштања, ширења компанија, 
али и радна места која ће се тек отварати, 
укључујући и она која ће бити формирана за 
одређене особе које траже посао. Већина рад-
них места никада и не стигне до огласа или 
агенција за запошљавање, већ се попуне љу-
дима који користе методе директног контакта. 
Послодавци користе формалне начине само 
када се места не попуне неформалним путем.

Листа компанија
Први корак је састављање листе компа-

нија „мета“ - у којима бисте волели да радите. 
Компаније на листи могу потицати из разних 
извора, као што су информације добијене ис-
траживањем тржишта послова, лично знање 
о некој компанији, информације добијене кроз 
умрежавање. Што више сазнајете о овим фир-
мама, листа се може мењати, неке фирме ћете 
можда избрисати, а друге додати. Када на-
правите краћу листу компанија на које ћете 
се усредсредити, спремни сте да кренете у 
акцију. Сазнајте што више можете о свакој од ваших „мета“. Потребне 
информације укључују и одговоре на следећа питања:

• Који су производи или услуге компаније?
• Какав је статус компаније у индустрији? Да ли је компанија вели-

ка или мала, да ли расте или се смањује?
• Шта можете сазнати о послу који желите (дужности, плата, бе-

нефиције, радна средина)?
• Какав је имиџ фирме и који тип особе се ту уклапа?
• Који су неки од садашњих проблема фирме?
• Који људи имају моћ да вас запосле?

Неформалне методе
Да бисте истражили скривено тржиште рада, морате користити не-

формалне методе. Већина послова се пронађе путем личних контаката 
или директним контактом са послодавцима. Навешћемо само неке из-
воре информација.

Н о в и н е , 
пословни часо-
писи, трговачки 
или професио-
нални магази-
ни - претражите 
ове изворе ради 
чланака који 
помињу ваше 
„мете“. Не забо-
равите специја-
лизоване нови-
не, као што је 
лист „Послови“. 
Тражите инфор-
мације о новим 
п р о и з в одим а , 

ширењу, консолидацији, промени локација, промоцијама компанија, 
чланке које пишу извршни директори, податке о годишњим зарадама 
и текућим проблемима компанија. Прегледајте стара издања новина 
због старих огласа за посао. Они вам могу пружити важне информа-
ције о дужностима на послу, плати и бенефицијама. Можда ћете наћи и 

неки оглас за радно место за које сте заинтересовани. Можда то место 
није никада ни попуњено или је особа која је претходно ангажована већ 
отишла.

Позовите одељење за људске ресурсе или односе са јавношћу у 
фирми. Набавите брошуре, годишњи извештај, опис релевантних посло-
ва и било шта друго што описује компанију.     

Информативни интервју
Направите мрежу тако што ћете се састати са неким из фирме да 

бисте добили детаљније информације о самој компанији и можда неко 
обавештење о слободном радном месту.

Већина радних области има своја струковна удружења. Ова удру-
жења одржавају редовне састанке и штампају периодичне часописе, а 
све су то добри извори унутрашњих информација о компанијама чла-
ницама. Многи стручњаци су чланови једног или више професионал-
них удружења. Ако се никада нисте учланили у ваше или ако вам је 
чланство истекло, ово може бити добар тренутак да се активирате. Ове 
организације често имају директора чланства, што је одличан извор 
информација за умрежавање. Професионалне групе обично имају ре-
довне састанке где се слободна радна места могу објавити. Удружење 
можда има и базу са биографијама или пружа помоћ својим члановима 
при запошљавању. Ако ваша група нема такве активности, предложите 
им да отпочну са њима и понудите им своју помоћ. Тако ћете бити први 
који ће чути за интересантне послове који се појаве. Можете сазнати 
за нека упражњена места која никада неће бити оглашена. Поред тога, 
приметиће вас људи који знају за слободна радна места или који сами 
запошљавају нове кадрове. Важно је одржавати контакте са овим људи-
ма и између сусрета. Пословни контакти ове врсте вам могу обезбедити 
корисне информације о политици компанија и пословној филозофији 
пре интервјуа, тако да ћете бити припремљени, информисани и сигур-
ни.

Предложите позицију за себе
Предлажемо вам да фирми у којој бисте волели да радите пошаље-

те контактно писмо. Предложите позицију на којој бисте могли да ради-
те, укратко представите себе као кандидата, вашу мотивацију и жељу. 
На овај начин ваша биографија се неће утопити у мору других, што се 
дешава када је расписан конкретан оглас.
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Половином следећег месеца требало би да буде познато да ли ће 
бити промењена минимална цена рада у Србији, а по правилу, 
ставови послодаваца и синдиката се разликују. Наиме, већина 
послодаваца истиче да нема довољно простора да се минима-

лац повећа, док су синдикати другачијег мишљења. Због тога се може 
очекивати да преговори социјалних партнера - синдиката и послодава-
ца - о повећању минималне цене рада, неће бити нимало лаки. 

Да подсетимо, садашња минимална цена рада износи 130 дина-
ра по сату, а онима који раде за минималац та висина сатнице биће 
обрачунавана до краја године. Да ли ће се она мењати или не, биће по-
знато ускоро, а по речима председника Савеза самосталних синдиката 
Војводине Горана Милића, послодавци и синдикати који преговарају о 
висини минималне зараде у Србији требало би да постигну договор и 
изађу са заједничким предлогом до краја августа. У супротном ће, као 
што се већ и дешавало, одлуку донети Влада Србије, најкасније до 15. 
септембра.

По Милићевом мишљењу, повећање минималне зараде је нужно, 
јер је садашња недовољна и за задовољавање основних егзистенцијал-
них потреба, а произилази и из важећег Закона раду.

„Законом о раду прописано је који се параметри узимају у обзир 
приликом утврђивања минималне зараде и потребно је само да се они 
поштују“, каже Милић и додаје да за сада још нема конкретног пред-
лога о томе колико би минимална сатница требало да износи, али је 
сасвим сигурно да мора бити виша од 140 динара. 

Шта газде хоће
Из одговора 100 послодаваца који су стигли у Унију послодаваца 

Србије (УПС) - о могућности да се од 1. јануара наредне године повећа 
минимална цена рада, произилази да би о томе могло да се прича само 
под условом да се умање порези и доприноси за зараде и пооштри каз-
нена политика за оне који послују у сивој зони. Уколико би се та два 
услова испунила, оцењују послодавци, могло би доћи до повећања не 
само минималца, већ и зарада запослених у приватном сектору.

Минимална цена рада у Србији је од 
2010. године до сада повећана тридесетак 
динара. Пре седам година минимална сат-
ница била је 90 динара, а последња два ме-
сеца те године повећана је на 95 динара. Та 
цена рада важила је до јуна 2011. године, 
а потом је износила 102 динара. Ново по-
већање минималне сатнице, на 115 динара, 
уследило је у априлу 2012. и важило је до 
2015. године, када је сатница повећана на 
121 динар по радном сату. По тој цени ми-
нимална зарада обрачунавана је до почет-
ка ове године, од када износи 130 динара по 
радном сату.

Синдикат тражи 140 динара по 
сату

С друге стране, ставови послодаваца, 
на основу анкете коју је спровела УПС, по-
казују да чак 68 одсто оцењује да се нису 
стекли услови за раст минималне цене 
рада. Од трећине послодаваца који сматрају 
да би минимална цена рада ипак требало 
да се повећа, готово половина указује на то 
да може бити десет динара виша, односно 
да би минимална сатница могла бити 140 
динара. За повећање минималне цене рада 

у највећој мери су газде које раде у Војводини и Београду. Послодавци 
из прерађивачког сектора, а посебно из металске индустрије, већином 
сматрају да минималац треба повећати, док су они који раде у трговин-
ским делатностима против тога и истичу да се за пораст минималца у 
њиховој грани нису стекли услови.

Садашњих 130 динара по сату значи да минималац износи нешто 
мање од 185 евра. Синдикати су прошле године тражили да минимална 
цена рада износи 144 динара по сату, што би значило да минимална 
плата износи нешто више од 200 евра. Међутим, чак и да су испуњени 
захтеви синдикалаца, минималац не би био довољан да покрије мини-
малну потрошачку корпу.

„Они који су и били у сивој економији ту ће можда и остати, они који 
су тек услед већег инспекцијског надзора одлучили да послују формал-
но ће можда поново да склизну у сиву економију, а они послодавци који 
иначе легално послују ће просто можда смањити ново запошљавање... 
Не тврдим да ви са тим парама можете много, но за послодавца за кога 
је то трошак рада и 50 одсто просечне зараде, то је веома високо“, наво-
ди Јелена Жарковић Ракић, директорка ФРЕН-а.

Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубиша Орбо-
вић сматра да постоје реалне основе за повећање минималне цене рада.

„Повећање минималне зараде било би одлична смерница за раст 
минималних и зарада уопште, јер у Србији минималац прима више од 
300.000 радника. Ако се узме у обзир да је минимална нето зарада око 
36.000 динара, минимална цена рада требало би да буде 207 динара. 

НУЖНО ПОВЕЋАЊЕ
ЗАРАДА

Ускоро о минималној цени рада

Послодавци из прерађивачког сектора, а посебно из металске индустрије, већином сматрају да 
минималац треба повећати, док су они који раде у трговинским делатностима против тога и истичу да 

се за пораст минималца у њиховој грани нису стекли услови

     
Већина послодаваца сматра да је повећање 

зарада једино могуће уколико се умање порези и 
доприноси за зараде и пооштри казнена политика 

за оне који послују у сивој зони
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Ако би се узело 60 одсто од просечне нето зараде у мају, минимална 
цена рада била би 163 динара, а ако бисмо у обзир узели 70 одсто од 
минималне потрошачке корпе, радни сат би се плаћао 145 динара“, 
објашњава Орбовић.

Разлог више да се овај предлог прихвати јесте и чињеница да у 
Србији просечна зарада расте спорије од минималне, каже наш саго-
ворник, и додаје да стручне службе увелико раде на дефинисању нове 
минималне цене рада.

Небојша Атанацковић, из Уније послодаваца Србије, каже да 
најављено повећање минималне зараде мора бити у складу са реалним 
параметрима, а не преко реалних могућности. Упозорио је да би раст 
минималне цене рада погодовао сивој економији.

„Ми сматрамо да минималац треба повећати у складу са инфла-
цијом и растом БДП-а, од реалних средстава, а не колико некоме треба. 
Свесни смо да је минимална зарада заиста минимална за живот, али 

то су могућности привреде“, указао је Атанацковић и додао да домаћи 
послодавци немају простора за повећање, јер се не смањују потражи-
вања према самим послодавцима.

Последица повећања које најављују власти може бити да одређе-
на мала предузећа оду у сиву економију, јер неће моћи да испуне све 
што се од њих тражи. Он је критиковао и отварање нових привредних 
друштава и њихово стимулисање, а да се, како каже, не пружа могућ-
ност да раде онима који већ постоје.

„Можда ће се средства наћи ударом на инфлацију, али са растом 
од 3 одсто неће моћи да се поднесе раст плата и пензија. Привредници 
траже излаз, а један од њих је и отпуштање запослених. Ако су захва-
тања већа, мора се нешто учинити у погледу смањења доприноса пара-
фискалних намета“, казао је Атанацковић.

Председник Уједињених гранских синдиката „Независност“ Зоран 
Стојиљковић рекао је да је предлог тог синдиката да минимална цена 
рада буде повећана до 15 одсто, јер садашња не обезбеђује ни покри-
вање трошкова минималне потрошачке корпе.

„Постоје реални параметри на основу којих је могуће израчунати 
да минимална цена рада треба да буде повећана најмање 10 до 15 од-
сто“, рекао је Стојиљковић агенцији Бета.

Како је објаснио, у Србији расте продуктивност, али и цене, што су 
услови за повећање „минималца“ који је сада око 21.000 динара, однос-
но мање од 200 евра.

По речима Стојиљковића, послодавци у сектору трговине и услуга 
се највише противе повећању минималне цене рада јер тврде да са са-
дашњим парафискалним наметима не могу да издрже трошкове посло-
вања па повећање условљавају смањењем тих намета.

На седници Социјално-економског савета постигнут је договор да 
разговори о минималној цени рада за 2018. годину буду завршени до 
15. септембра.

„То је кратак рок, јер је досадашња пракса да Влада после вишеме-
сечних разговора сама донесе одлуку о новој минималној цени рада. 
Било би добро да се постигне договор синдиката и послодавца управо 
због тога да Влада не утврђује цену којом радници нису задовољни“, 
рекао је Стојиљковић.

Постизање договора о „минималцу“, како је истакао, оправдало би 
постојање Социјално-економског савета у којем су предстаници Владе, 
репрезентативних синдиката и Уније послодаваца Србије.

     
Минималне плате у ЕУ

Највећа минимална плата у Европској унији, у износу од 
2.000 евра, тренутно се исплаћује у Луксембургу, а на дну 
листе је Бугарска са минималцем од 235 евра, саопштила је 
Агенција Европске уније за статистику Еуростат.

Од 28 чланица Европске уније, 22 државе имају загаран-
товану минималну плату, а такав пропис не постоји у Данској, 
Финској, Шведској, Аустрији, Италији и Кипру.

У десет земаља минимална плата је мања од 500 евра. 
Поред Бугарске, у тој групи су још Румунија (275), Летонија и 
Литванија (380), Чешка (407), Мађарска (412), Хрватска (433), 
Словачка (435), Пољска (453) и Естонија (470). Минималне 
плате између 500 и 1.000 евра исплаћују се у Португалији 
(650), Грчкој (684), Малти (736), Словенији (805) и Шпанији 
(826). У групи земаља са минималцем већим од 1.000 евра су 
Велика Британија (1.397), Француска (1.480), Немачка (1.498), 
Белгија (1.532), Холандија (1.552), Ирска (1.563) и Луксембург 
(1.999).

Највећи раст минималних плата у протеклих осам година 
од 109 одсто забележен је у Бугарској, у Румунији су увећане 
за 99 одсто, а у Словачкој за 80 процената. Умањење мини-
малне плате забележено је само у Грчкој, а износило је 14 
процената.

Минимална плата у Србији је око 190 евра.

     Повећање минималне зараде је нужно, јер је са-
дашња недовољна и за задовољавање основних егз-
истенцијалних потреба, а произилази и из важећег 

Закона о раду, сматрају у синдикату
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ЖИВОТНО И РАДНО
ПОВРЕЂЕНИ

Инвалиди рада

Иако је Законом о раду забрањена дискриминација, директна 
или индиректна, с обзиром на здравствено стање, односно ин-
валидност, па су инвалидна лица у погледу права из радног 
односа изједначена са осталим лицима, пракса често заостаје 

за прописима. Послодавци не само да ретко запошљавају особе са ин-
валидитетом, већ се често догађа да запослени који је због повреде на 
раду или професионалне болести постао неспособан за обављање посла 
на радном месту на коме је радио - добије отказ.

Запосленом инвалиду рада послодавац је, према закону, дужан 
да обезбеди обављање послова према преосталој радној способности. 
Међутим, обично је то радно место са нижим примањима, јер у сис-
тематизацији не постоји одговарајуће радно место, тако да инвалид 
рада, осим тога што му је смањена животна или радна способност, има 
и мању зараду. Иако држава није прописала обавезу послодавца да о 
свом трошку инвалиде рада упути на преквалификацију или доквали-
фикацију за друго радно место које одговара његовој преосталој рад-
ној способности, Закон о радном оспособљавању и запошљавању ОСИ 
регулише радно оспособљавање и запошљавање лица која не могу да 
се преквалификују и доквалификују, тј. запосле под општим условима, 
уз могућност оснивања посебног предузећа за радно оспособљавање и 
запошљавање инвалида, у коме мора бити најмање 40 одсто инвалида 
од укупног броја запослених.

Рестриктиван закон
Председник Савеза инвалида рада Србије Божидар Цекић сматра 

да је Закон о пензијско-инвалидском осигурању превише рестриктиван 
када је о инвалидности реч.

„Нашим законом признато је само право на инвалидску пензију и 
то у случају потпуног губитка радне способности, док су остала ранија 
права по основу инвалидности практично укинута. Приликом доно-
шења закона обећано је да ће та права бити обухваћена другим зако-
ном који ће бити брзо донет, међутим, ни до дана данашњег тај нови 
закон није изгласан“, напомиње Божидар Цекић.

Нови прописи довели су до тога да, рецимо, радник који услед по-
вреде на раду изгуби руку и више не може да ради посао који је до тада 
радио нема никаква права, иако би могао да ради неки други посао. Он 
не може да оствари право на инвалидску пензију, пошто није потпуно 
изгубио радну способност, али никаква права не може да оствари ни по 
основу преостале радне способности, јер то постојећим прописима није 
предвиђено.

Инвалид рада има право на новчану накнаду по основу социјалног 
осигурања у сваком случају када телесно оштећење износи најмање 30 
посто, а проузроковано је повредом на раду, односно професионалном 
болешћу. Новчана накнада за телесна оштећења исплаћује се у стал-
ном месечном износу. Од овога треба разликовати једнократну накнаду 

штете коју је послодавац дужан да исплати у складу са општим актом, 
што послодавци нерадо чине, па је запослени приморан да права оства-
рује пред судом, са страхом да ће касније добити отказ.

Проблем дискриминације
Истраживања која су спроведена о проблему дискриминације 

ОСИ на тржишту рада указују да је трећина запослених особа са ин-
валидитетом доживела кршење принципа учествовања, инклузије и 
приступачности (35%), као и дискриминацију (30%), што се најчешће 
огледа кроз односе са колегама и неразумевање послодаваца. Удру-
жења глувих и наглувих особа посебно истичу да приликом разговора 
за посао послодавци не ангажују тумаче за знаковни језик, већ то мора 
да чини сама глува особа. Мада је доношењем Закона о српском знаков-
ном језику 2015. формално омогућено коришћење тумача за знаковни 
језик, чланом 6 Закона ово право се доводи у питање, јер ова обавеза 
постоји само за оне особе које нису писмене или не могу да читају са 
усана, па остаје питање који послодавац би запослио неписмену особу и 
ко процењује да ли глува особа може да чита са усана или не.

Када је у питању право на рад, немају све особе са инвалидитетом 
право на рад ни под општим ни под посебним условима. Наиме, пра-
во на рад не признаје се особама са инвалидитетом којима је одузета 
пословна способност и којима је процењен трећи степен радне способ-
ности. Пословна способност одузима се особама са интелектуалним 
сметњама. Иако се у државним извештајима помиње да процена рад-
не способности обухвата медицинске, социјалне и друге критеријуме 
и даље је доминантан медицински модел и процена „неспособности“ 
заснована пре свега на медицинској документацији. 

Трећи степен радне способности присутан је код око 4% особа које 
изађу на процену радне способности, мада се може претпоставити да 
је број особа којима би био процењен трећи степен радне способности 
много већи у популацији особа са инвалидитетом.

Извештаји са процене радне способности, сматрају у Савезу инва-
лида рада Србије, не садрже довољно конкретне информације о томе 
шта особа може да ради самостално, а у којим доменима јој је потреб-
на подршка. Такође, не постоји прописана методологија за одређивање 
радне способности, па постоје велике разлике у раду различитих коми-
сија за процену радне способности, а глобална способност се одређује 
на општем нивоу, а не за специфичне задатке. 

Послодавци не само да ретко запошљавају особе са инвалидитетом, већ се често догађа да 
запослени који је због повреде на раду или професионалне болести постао неспособан за обављање 

посла на радном месту на коме је радио, добије отказ

     
Иако процена радне способности обухвата меди-

цинске, социјалне и друге критеријуме и даље је доми-
нантан медицински модел и процена „неспособности“ 

заснована пре свега на медицинској документацији

     
Трећи степен радне способности присутан је код 

око 4% особа које изађу на процену, мада се може прет-
поставити да је у популацији особа са инвалидитетом 
број особа којима би био процењен трећи степен радне 

способности много већи
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Пензиони закон прописује и да инвалиди друге и треће категорије, 
уколико нису запослени, уместо новчане накнаде добијају половину ин-
валидске пензије, а исто право следи и садашњим корисницима ових 
накнада када остану без посла (под условом да то не буде њиховом 
кривицом). Кад од НСЗ приме све што им припада по Закону о запо-
шљавању, они имају право на принадлежности у висини половине своје 
инвалидске пензије.

Како остварити право на инвалидску пензију
Др Дика Кајевић, директор Сектора за медицинско вештачење 

у ПИО фонду, објашњава за „Ало!“ да је инвалидска пензија право из 
пензијског и инвалидског осигурања које се стиче у случају наступања 
инвалидности. 

„Осигураник код кога настане потпуни губитак радне способности 
стиче право на инвалидску пензију, под условом да је губитак радне 
способности настао пре навршења година живота прописаних за сти-
цање права на старосну пензију и да има навршених пет година стажа“, 
каже овај стручњак.

Према његовим речима, радник који због здравственог стања више 
није у стању да ради пре навршене 30. године живота, стиче право на 
инвалидску пензију на овај начин:

„Ако је инвалидност настала до 20. године живота, радник би тре-
бало да има барем годину дана радног стажа. Уколико се то десило до 
навршене 25. године живота, онда две, а када је инвалидност настала до 
30. године живота, тада најмање три године радног стажа. Радна спо-
собност осигураника се оцењује у ПИО фонду. Оцене и мишљења доносе 
се на основу прегледа”, истиче др Кајевић.

Од потребне документације неопходан је захтев за остваривање 
права на инвалидску пензију, који се може добити у филијали ПИО фон-
да или на сајту www.pio.rs.

„Неопходна је и одговарајућа медицинска документација. А како је 
услов за остваривање права и дужина радног стажа, неопходно је да се 
обезбеди и остала документација којом се потврђује ефективни стаж. 
Све то када се прикупи, предаје се надлежној филијали ПИО фонда у 
месту становања. Списак те документације налази се на обрасцу захте-
ва“, каже Кајевић.

Др Дика Кајевић наводи да Закон о пензијском и инвалидском оси-
гурању прописује контролни преглед у року до три године за све корис-
нике инвалидске пензије.

„Изузетак су они чије је здравствено стање такво да не указује да 
ће радна способност бити побољшана. Захтев за контролу шаље се по 
службеној дужности, уз позив и обавештење коју документацију тре-
ба припремити. Позив се доставља највише у два покушаја, а уколико 
се корисник не одазове поновљеном позиву или неоправдано изостане, 
обуставља се исплата пензије”, наводи Кајевић.

     
Усклађивање инвалидских пензија

Др Дика Кајевић наводи да је укупан број пензионера у 
Србији 1.733.884, а 17,87 одсто од тог броја су инвалидски пен-
зионери - има их 309.764. Просечан износ инвалидске пензије 
је 22.666 динара. Током прошле године примљено је 21.500 
захтева само за инвалидску пензију, од чега је око 30 одсто 
особа остварило то право. Просечно се годишње обави 110.000 
вештачења за инвалидску пензију.

Савез инвалида рада тражи да се измени и систем усклађи-
вања пензија који је на снази од почетка 2002. године.

„Кварталним усклађивањем са кретањем трошкова живота 
и зарада запослених пензије су у односу на старе прописе 
месечно мање за 10 процената. Нова индексација посебно се 
погубно одразила на инвалидске пензионере, чије су пензије 
знатно ниже од старосних. Предлажемо да се пензије убудуће 
усклађују само са кретањем зарада радника, а да се трошкови 
живота као социјална категорија избаце”, каже Цекић.

     Инвалид рада има право на новчану накнаду по 
основу социјалног осигурања у сваком случају када 

телесно оштећење износи најмање 30 посто, а про-
узроковано је повредом на раду, односно професионал-
ном болешћу. Новчана накнада за телесна оштећења 

исплаћује се у сталном месечном износу

Весна Пауновић
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ОВДЕ ЧЕКА ПОСАО

КО ИСПЛАТИ ПЛАТУ БЕЗ ПОРЕЗА ПЛАЋА 
КАЗНУ ДО 5.000 КОНВЕРТИБИЛНИХ МАРАКА

Кланице, бродоградња, пољопривреда и грађевинарство не би функционисали без досељеника

Пореским дужницима који уз плате не буду уплаћивали порезе и доприносе биће блокирани рачуни, по 
одлуци Пореске управе Федерације БиХ

Пакују кофере и хрле у Немачку

Према подацима Савезне службе за миграцију и избеглице 
(БАМФ), Немачка масовно привлачи досељенике из источних 
чланица Европске уније. Њихов број се од 2010. године утрос-
тручио. Међу њима се све више повећава и број придошлица 

из Хрватске, међутим и даље их је највише из Пољске, наводи портал 
Index.hr.

У оквиру права на слободу кретања радника у Европској унији, у 
Немачку је прошле године дошло да ради 634.000 људи из осталих чла-
ница ЕУ, од тога 77 одсто из источноевропских чланица. Из Пољске је у 
2016. у Немачку дошло да ради 42.000 људи и сада их је укупно више 
од 700.000. Око пола милиона Румуна такође живи и ради у Немачкој, 
а према подацима БАМФ-а, Хрвата је 331.000, с тиме да их је у 2016. до-
шло 34.000. Велики је прилив и људи из Бугарске, из које се у Немачку 
због посла доселило 262.000 људи.

Крајем 2012. у Немачкој је био пријављен 224.971 државља-
нин Републике Хрватске. Годину дана после, крајем 2013, већ је било 
пријављено 240.543, а крајем 2014. њих 263.347. Крајем 2015. у Немачкој 
је живело 297.895 хрватских држављана. 

Кланице, бродоградња, пољопривреда и грађевинарство не би 
функционисали без досељеника. 

Имигранти из источне Европе важни
Досељавање у Немачку из западних чланица ЕУ је много ређе, па 

тако досељеници са запада не представљају ни сваког десетог међу 
4.300.000 становника других држава Уније који сада живе и раде у Не-
мачкој. Досељеници из источне Европе нарочито су важни за функцио-
нисање прехрамбене индустрије, конкретно за рад у кланицама, бродо-
градњи, пољопривреди, грађевинарству, те у систему бриге за старије, 
где је запослено око 400.000 придошлица. 

Већина имиграната из источне Европе, у које се убрајају и они из 
Хрватске, јесу млади, добро образовани и способни да интегришу у не-
мачко тржиште рада. Службени подаци демантују и мит да људи из 
источне Европе више користе социјалну помоћ од Немаца. Само за при-
мер, тек 4,9 одсто досељеника прима социјалну помоћ у односу на 7,3 
одсто Немаца. 

Беже махом млади и образовани
Државни завод за статистику Хрватске објавио је средином јула 

службене податке о миграцијама и исељавању за 2016. годину. Према 
њиховим подацима, у Хрватску се из иностранства доселило 13.985 осо-
ба, а у иностранство је отишло 36.436 особа. Највећи број одселио се у 
Немачку - 56,1 одсто, а следе БиХ (7,7 одсто), Аустрија (6,1 одсто), Ирска 
(5,5 одсто) и Србија (4,4 посто). 

Највећи број одсељених у иностранство има од 20 до 39 година 
- 46,7 одсто. У 2016. из Хрватске се одселило 95,6 посто хрватских др-
жављана и 4,4 посто странаца. Када се ови резултати упореде са онима 
из 2015, видимо да број људи који напуштају земљу рапидно расте. Из 
Хрватске је у иностранство 2015. отишла 29.651 особа, а од тога су 95,3% 
били хрватски држављани, а 4,6 одсто странци. 

Треба нагласити да ови подаци Државног завода за статистику 
(ДЗС) нису потпуни и да је тај број у стварности много већи. Наиме, ДЗС 
прикупља податке од МУП-а који региструје само оне који су пре селид-
бе у иностранство одјавили пребивалиште у Хрватској. Тако се стваран 
број исељених из Хрватске не зна, међутим евидентно је да је та бројка 
далеко већа.

Према подацима Пореске управе ФБиХ, највећи дужници су пре-
дузећа која се налазе у већинском државном власништву, а која 
укупно имају више од 100.000 радника. „Дневни аваз“ пише да 
је Влада ФБиХ у априлу прошле године привремено зауставила 

активности Пореске управе и обећала да ће донети законска решења 
у вези са наплатом дуга, те да је том приликом федерални премијер 
Фадил Новалић рекао да је то почетак краја неплаћања пореза и до-
приноса. 

Будући да обећани пропис није донесен, Пореска управа предузела 
је мере из својих надлежности ради спречавања настанка новог дуга. 
Из Пореске управе поручили су да уколико дужници и даље не буду 
плаћали порезе и доприносе, биће настављена принудна наплата која 
је прописана Законом о Пореској управи ФБиХ и Правилником о проце-
дурама принудне наплате ФБиХ. 

„Мере подразумевају и доношење решења о забрани трансакција 
преко рачуна пореског обвезника, односно блокади рачуна, наплати из 

имовине, заплени и продаји имовине, као и наплати из вредносних па-
пира“, речено је у Пореској управи ФБиХ. 

Највећи дужници су „Жељезнице ФБиХ“, чији је дуг 192 милиона 
КМ, ГРАС са 127 милиона КМ, док се на трећем месту налази Рудник 
„Крека“, који дугује 120 милиона КМ. 

Из Пореске управе истичу да се мере које су предузете односе на 
дужнике који нису закључили споразум о плаћању дуга на рате или о 
одложеном плаћању, а уз то не плаћају ни текуће пореске обавезе. 

Законом о доприносима прописане су новчане казне од 2.000 до 
10.000 КМ за прекршај ако послодавац не обрачуна доприносе при об-
рачуну плате, најкасније до последњег дана у месецу у којем је плата 
доспела на исплату. Новчаном казном у износу од 500 до 2.000 КМ биће 
кажњено правно лице, а казном од 2.000 до 5.000 КМ банка која врши 
пренос средстава с рачуна обвезника, ако у прописаном року није оба-
вестила Пореску управу о исплати плате или примања према којима 
нису истовремено плаћени доприноси.
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Сивус“ је ИТ компанија (www.seavus.com) која пружа подршку и 
услуге индустријама попут телекомуникација, банкарства и 
финансија, медицине, произвођачке индустрије и гејминга, као 
и многим другима којима је потребно кастомизовано пословно 

решење. Са седиштем у Шведској, ова компанија данас послује у шест 
земаља, укључујући и америчко тржиште. У Србији послује већ 10 го-
дина, са више од 100 људи у центрима у Београду, Новом Саду, Нишу и 
Крагујевцу.

Поред особина које су већ 
постале саставни део софтверске 
индустрије, ова компанија посе-
дује једну специфичност - „Си-
вус“ воде запослени. 

Extreme leadership (екстрем-
но руковођење) је концепт који 
подразумева да запослени имају 
централну улогу и сматрају се 
највреднијим ресурсом. Овај 
шведски стандард и у Србији 
негује различитост, знање, амби-

цију и изазове и према том профилу гради свој тим. Овај модел бисмо 
могли да подведемо под модерно самоуправљање, али не по искуству 
друштвеног уређења у бившој заједничкој држави Југославији, већ је 
заиста реч о самоуправљању. 

Иза овог назива заправо стоји принцип самосталног руковођења 
дневним обавезама у канцеларији, модел који носи и те како модеран 

и демократичан концепт. Запослени сами бирају своје представнике 
(делегате) који са њима и за њих управљају ресурсима. Фирма сваког 
месеца издваја средства о чијој употреби одлучују директно запослени. 
Шта ће се набављати од реквизита и опреме, где ће се новац инвести-

рати, где ће се ићи на тим билдинг излете и студијска путовања - све 
зависи од договора запослених и њихових представника, који са дирек-
торком канцеларије у Србији имају контакт једном недељно, како би 
се ове и друге текуће теме дискутовале. У самом послу, квалитету и 
динамици рада, програмери одговарају директно међународним ме-
наџерима пројеката, стационираним у другим земљама.

Управо зато, на питање ко би ту онда коме био шеф, директорка 
„Сивуса“ у Србији каже да се у овој компанији не користи термин „шеф“, 
већ да сви деле одговорност за функционисање фирме.

„Заједничка је одговорност да систем фунционише, тако да сваки 
дан долазимо испуњени на посао. Тимски рад је заправо права дефи-
ниција наше канцеларије“, тврди Милица Стојановић и додаје да је ро-
тација делегата на сваких месец дана, а транзиција брза и лака, чиме 
свако има могућност да буде део овог концепта.

То потврђује и Ненад 
Питра, из београдске канце-
ларије, један од три актуел-
на делегата, који тврди да 
овакав модел рада помаже 
запосленима да се упознају 
са ситуацијама и улогама 
са којима се углавном нису 
сусретали у досадашњим ка-
ријерама. 

„Све одлуке донете на овај начин имају тимски префикс и, што је 
још битније, сви смо свесни да ће се свачијој потреби, предлогу или 
евентуалном проблему посветити пажња и потражити начин да се 
реши. На тај начин стварамо бољи осећај једни за друге и припадност 
колективу“, каже Ненад. 

Колектив је задовољан чињеницом да им овакав модел пословања 
даје слободу да буду креативни и мотивисани. 

„Имамо јако леп простор у којем можемо да се инспиришемо и оп-
устимо, да играмо друштвене игре, икс-бокс, стони фудбал, пикадо или 
се релаксирамо у столици за масажу, коју узгред сматрамо једном од 
бољих заједничких одлука“, похвалила се Марија Ћосић, девелопер из 
„Сивус“ центра у Нишу. 

Питали смо и да ли се женски глас чује у срединама које су углав-
ном везане за мушки посао, као што је уобичајено уверење за ИТ ин-
дустрију.

„Ми можда нисмо заступљене у толиком броју у овом сектору, али 
смо зато прилично гласне. Наша се реч чује подједнако као и реч наших 
мушких колега. Чак можда и гласније“, каже Марија уз осмех.

И ТО ПОСТОЈИ У СРБИЈИ
Модерно самоуправљање?

Шведска софтверска компанија „Сивус“ (Seavus), која има огранак у Србији, допушта својим запосленима да 
сами доносе одлуке. На делу је модеран самоуправљачки систем

     
180 мешовитих шведско-српских предузећа

У Србији послује око 180 мешовитих шведско-српских предузећа. 
„Постоје могућности и за ширење сарадње, пре свега у сектору 
информационо-комуникационих технологија“, каже амбасадор 
Шведске у Србији Јан Лундин.
„Једно од највећих предузећа у свету у том сектору је ‚Ериксон‘, који 
прави инфраструктуру за мобилне телефоне и потребан му је вели-
ки број инжењера. Та компанија је присутна у Србији много година, 
али имамо и мања предузећа, која носе велики потенцијал за бу-
дућу сарадњу шведске и српске привреде“, рекао је Лундин.

     
Иза назива Еxtreme 

leadership налази се принцип 
самосталног руковођења 

дневним обавезама у канце-
ларији - модел који носи и те 
како модеран и демократи-

чан концепт

     
Заједничка је одговорност 

да систем фунционише, тако 
да сваки дан долазимо испуње-
ни на посао. Тимски рад је за-
право права дефиниција наше 

канцеларије



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. 064/8107-224

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Нови Сад
Булевар Михајла Пупина 6/I

тел. 021/48-85-90
 

Косовска Митровица
Дрварска 10

тел. 028/423-090

АДРЕСЕ
ФИЛИЈАЛА НСЗ

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН


