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УВОДНИК

ЗАЈЕДНИЧКИМ РАДОМ ДО ПОСЛОВНОГ УСПЕХА

Индекс глобалне конкурентности сматра се једним од најва-
жнијих показатеља конкурентности једне земље и служи за њено 
рангирање код кредитора и потенцијалних инвеститора, а вредност 
индекса добија се комбиновањем података из међународних база и 
резултата из анкете која се спроводи међу привредницима. Наша 
земља је по Глобалном индексу конкурентности за 2017. и 2018. го-
дину Светског економског форума заузела 78. место, што значи да је 
напредовала за 12 места на листи конкурентности. Напредак је ост-
варен у оним стубовима који највише значе за конкурентност једне 
земље, а то су: макроекономско окружење, тржиште рада, високо 
образовање и обука, софистицираност пословања, инфраструктура 
и развијеност финансијског тржишта. Више о томе у теми броја - 
„Усмерени на велике инвестиције“. 

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 
у Влади Републике Србије Зоран Ђорђевић представио је нове ме-
ханизме свог министарства у имплементацији процеса социјалне 
инклузије. Министарство је покренуло и иницијативу за измену 
и допуну закона, како би ова сфера, која обухвата део нашег ста-
новништва, била ефикаснија, уређенија и доступнија тим друштве-
ним групама. У Краљеву је спроведен пројекат кроз који су локална 
самоуправа, јавни и приватни сектор заједно радили на промо-
висању и спровођењу иницијативе за социјалну инклузију Рома. 
Пројектом је пружена подршка за укупно 55 корисника у Краљеву, 
кроз пословно-саветодавну обуку, а 29 корисника је подржано кроз 
успостављање шема за самозапошљавање и доделу доходовних 
грантова - више о томе у тексту „Оснаживање ромске заједнице“.

Електронски факултет и Град Ниш расписали су конкурс и 
позвали младе да за своје компаније искористе нови Старт-ап цен-
тар и лакше започну сопствени посао. У овај центар уложено је 45 
милиона динара, а остале две фазе пројекта, који подразумева и 
изградњу технолошког парка, коштају 15 милиона евра. На јавни 
позив могу да се јаве и студенти и власници новооснованих ви-
сокотехнолошких предузећа, а оно што се вреднује јесте - добра 
идеја: „ Још два корака до научно-технолошког парка“.

Две сестре, Јелена и Јасна Хајдуковић, пре три године одлучиле 
су да направе свој козметички бренд. Јасна се у то време породила, 
а фирма за коју је радила затворила је представништво у Београду. 
Она се бави дизајном и маркетингом. Јелена је медицински радник, 
козметичар. Природно је било да се удруже. Мућкање кремица до 
тада је био њихов хоби, а онда је постао бизнис. Све који крећу њихо-
вим стопама на неутабану стазу приватног бизниса, сестре Хајдуко-
вић саветују да не журе већ да иду корак по корак.

„Битно је имати идеју и страст према тој идеји. То је први ко-
рак. Располагати својим временом и изражавати своју креативност 
радећи оно што волите је непроцењиво“, истичу сестре Хајдуковић: 
„Квалитет без компромиса“.

Редакција
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ЉУДСКИ РЕСУРСИ СУ НАШ НАЈВЕЋИ ПОТЕНЦИЈАЛ
Реформа јавне управе

Циљ Владе је да Србија има професионалну, ефикасну и љубазну јавну управу и на 
републичком и на локалном нивоу, јер су људски ресурси највећи потенцијал и снага

На отварању скупа посвећеног упра-
вљању људским ресурсима у локал-
ној самоуправи, премијерка Србије 
Ана Брнабић рекла је да има вели-

ка очекивања од Националне академије за 
јавну управу, која треба да буде успоставље-
на средином следеће године. Предлог зако-
на о Националној академији за јавну управу 
упућен je парламенту, истакла је премијерка 
и додала да је рад на том закону велики ко-
рак, јер се на његово усвајање чекало више 
од десет година, а како каже, план је да се тај 
закон усвоји до краја године.

Навела је да ће Академија укључити све 
локалне самоуправе којима, како је пракса 
показала, управљање људским ресурсима 
или није билo тема или је често било занема-
риванo. Премијерка је захвалила СКГО која 
се већ годинама бави управљањем људским 
ресурсима, истичући важност подршке ло-
калних самоуправа како би Академија била 
успешна и модерна и како би могла да оства-
ри резултат коме се надамо.

Захвалила је и Америчкој привредној 
комори у Србији и привреди, који су својим 
знањем о људским ресурсима помогли у 
остваривању постављених циљева.

Брнабићева је на састанку мреже СКГО 
за управљање људским ресурсима у локал-
ним самоуправама рекла да је пројекат уп-
рављања људским ресурсима добар пример 
сарадње државне управе, локалне самоупра-
ве, међународних организација и приватног 
сектора.

Још 3,6 милиона евра за
реформу јавне управе

Европска унија издвојиће у наредне три 
године 3,6 милиона евра за наставак пројек-
та реформе јавне управе у Србији, са фокусом 
на управљање људским ресурсима, најавио 
је шеф Делегације ЕУ у Србији Сем Фабри-
ци. Фабрици је на скупу рекао и да је струк-
турна реформа у државној управи и локалној 
самоуправи највеће постигнуће које једна 
земља може да оствари на путу ка ЕУ.

„Треба да будете транспарентни и ефи-
касни. Честитам премијерки Брнабић што је 
ставила фокус на ову сферу. Треба знати како 
се троши новац, али запослени у јавној упра-
ви треба да буду љубазни и брижни према 
својим грађанима“, рекао је Фабрици.

„Имате општине на које можете да се 
угледате. Општине Пирот и Савски венац, на 
пример, успешно се реформишу, Панчево, та-

кође, има добар механизам рада, а општина 
Медвеђа је успоставила одлично мултиет-
ничко окружење“, навео је Фабрици. Он је из-
разио наду да ће у Србији ускоро бити усвојен 
Закон о платама у јавном сектору, као и да ће 
ЕУ помно пратити дешавања у тој области.

За министра државне управе и локалне 
самоуправе Бранка Ружића, Предлог зако-
на о Националној академији је веома важан 
за наше грађане.

„Ефикасна и услужна локална самоупра-
ва мора да постане стандард, нагласио је Ру-
жић. Не говоримо о политици, већ о људима 
који, послом који обављају, директно утичу 
на животе наших грађана. Радимо на томе 
да трансформишемо локалну самоуправу у 
модерну, способну, економичну и одговорну“, 
рекао је Ружић и додао да искуства, моделе 
и знање у управљању људским ресурсима из 
ЕУ треба уградити у наше системе на свим 
нивоима.

Министар је додао да очекује да ће се ус-
коро у парламенту наћи и измене и допуне 
Закона о запосленима у АП Војводини и једи-
ницама локалне самоуправе, будући да оне, 
како је рекао, доносе унапређење потребно за 
даљи рад Националне академије.

„Управа и службеници морају да хватају 
корак са токовима, како би одговарали на за-
хтеве приватног сектора и грађана. Свесни 
смо да само добри и мотивисани кадрови, 

адекватно распоређени, обезбеђују ефикас-
ност, каква је потребна за шири друштвени 
развој“, рекао је Ружић.

Директорка Генералног директората за де-
мократију Савета Европе Снежана Самарџић 
Марковић истакла је да су грађани Србије 
најважнији корисник пројекта реформе јавне 
управе.

„Боље управљање људским ресурсима у 
локалној самоуправи води ка једном циљу, а 
то је модерна, ефикасна самоуправа, однос-
но оно што сви желимо - сервис грађана Ср-
бије“, рекла је Самарџић Марковић.

Лоша слика чиновника
Генерални секретар СКГО Ђорђе Стани-

чић изразио је задовољство брзином спро-
вођења пројеката и најавама да ће бити на-
стављен. Станичић каже да су деценије за 
нама стварале лошу слику о запосленима у 
локалним самоуправама коју је тешко проме-
нити, али и да је пројекат алат у испуњавању 
постављеног циља.

Навео је да су у Мрежи СКГО за људске 
ресурсе људи из 170 општина и градова у Ср-
бији, те да је на пројекту ангажован један број 
експерата који могу да пруже много знања 
запосленима у локалним самоуправама.

Састанак мреже СКГО за управљање 
људским ресурсима у локалним самоуправа-
ма одржан је у оквиру пројекта „Управљање 
људским ресурсима у локалној самоуправи“, 
који се спроводи у сарадњи Канцеларије Са-
вета Европе, Министарства државне управе 
и локалне самоуправе и СКГО, уз финансијс-
ку подршку Европске уније и Савета Европе.

В. Пауновић

Национална академија за 
јавну управу укључиће све 

локалне самоуправе којима 
до сада управљање људским 

ресурсима никада није
билo тема Пројекат управљања

људским ресурсима добар 
је пример сарадње државне 

управе, локалне самоуправе, 
међународних организација

и приватног сектора
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Наша земља је по Глобалном индексу конкурентности за 2017. 
и 2018. годину Светског економског форума заузела 78. место, 
што значи да је напредовала за 12 места на листи конкурент-
ности. Вредност Србије је 4,14 на листи од 137 земаља света 

и то је најбољи резултат од 2010. године, речено је на конференцији 
у САМ-у (Српска асоцијација медија). Забележен је напредак у уку-
пно осам од 12 области које се узимају као параметри за напредак. 
Индекс глобалне конкурентности сматра се једним од најважнијих 
показатеља конкурентности једне земље и служи за њено рангирање 
код кредитора и потенцијалних инвеститора. Вредност индекса до-
бија се комбиновањем података из међународних база и резултата из 
анкете која се спроводи међу привредницима.

Коментаришући добар резултат Србије, министар финансија Ду-
шан Вујовић каже да инфлација више није проблем и да ће макрое-
кономски показатељи бити још бољи, јер је много тога урађено после 
резултата који су приказани у овогодишњем глобалном индексу кон-
курентности. Као пример за то наводи учешће јавног дуга у БДП-у за 
који су коришћени резултати с краја прошле године од 74,1 одсто, док 
је сада тај проценат нижи и износи 64 одсто.

„Очекујем да следеће године резултати буду знатно бољи и да на-
предујемо за двадесетак места. Такође, очекујем да привредни раст 
Србије следеће године буде између 3,5 до 4 одсто, а наредних година 
би то повећање могло да достигне и до 6 одсто“, каже Вујовић и додаје 
да очекује и побољшање кредитног рејтинга наше земље. 

Министар је нагласио да је у првих осам месеци 2017. године ост-
варено 84 милијарде динара суфицита, што је за око милијарду евра 
боље од плана који је договорен у разговорима са ММФ-ом.

„Прецизно смо и квалитативно планирали. Све је остварено ме-
рама и у оквиру прихода и расхода, па је тако што се тиче расхода 
остварена уштеда од око 18 милијарди динара, а у питању су расходи 
који се односе на плате, пензије и оперативне трошкове. Наставићемо 
тако, а посебно ако се има у виду да почињемо са свеобухватном ре-
организацијом и трансформацијом пореске управе која ће побољша-
ти ниво прихода“, нагласио је Вујовић. Он је закључио да сва енергија 
треба да буде усмерена на привлачење великих инвестиција у Србију.

Реални показатељи
Јелена Жарковић Ракић, директорка Фондације за развој ено-

номске науке (ФРЕН), истакла је да је Србија на светској листи најбоље 
рангирана у стубовима који покривају области здравства и основног 
образовања.

„Посебно смо напредовали у оним стубовима који највише зна-
че за конкурентност једне земље, а то су: макроекономско окружење, 
тржиште рада, високо образовање и обука, софистицираност посло-
вања, инфраструктура и развијеност финансијског тржишта“, нагла-
шава она.

Када је реч о макроекономском окружењу, забележили смо за 31 
место бољи пласман у односу на прошлу годину, а тај раст је забеле-
жен због реалних показатеља, а то су нижи ниво дефицита буџета, 
виши ниво националне штедње и раст кредитног рејтинга. Скок од 14 
места на листи бележи се због боље ефикасности тржишта рада услед 
ефеката новог Закона о раду, јер анкетирани привредници говоре да 
је лакше и запошљавање и отпуштање радника, кажу и да је боља 
сарадња између послодаваца и радника и виде јачу везу између пла-
та радника и њихове продуктивности. Високо образовање и обуке су 
област у којој се Србија померила за 10 места, а као разлози се наводе 
квалитет образовног система и бољи приступ интернету у школама.

Софистицираност пословања је такође једна од области где је 
забележено побољшање, па је захваљујући већој спремности да се 
делегира доношење одлука, квалитету локалних добављача, раз-
вијености кластера и софистицираности производног процеса, наша 
земља забележила бољи пласман за 21 место. Србија и даље беле-
жи најлошије резултате када је реч о ефикасности тржишта добара, 

УСМЕРЕНИ НА ВЕЛИКЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ
ТЕМА БРОЈА    Скок Србије на листи конкурентности

Посебно смо напредовали у оним стубовима који највише значе за конкурентност једне 
земље, а то су: макроекономско окружење, тржиште рада, високо образовање и обука, 
софистицираност пословања, инфраструктура и развијеност финансијског тржишта

     
У региону

   На листи конкурентности напредовале су и земље у региону, а 
највеће повећање индекса забележиле су Албанија, Бугарска, Хр-
ватска, Мађарска, Црна Гора и Словенија. Једино Босна и Херце-
говина је лошије рангирана у односу на Србију, Румунија је забе-
лежила пад, а Македонија није била укључена у рангирање због 
недовољно података. Прва три места на листи заузеле су Швај-
царска, САД и Сингапур. Најмање конкурентан на свету је Јемен.

„Очекујем да следеће године резултати буду 
знатно бољи и да напредујемо за двадесетак 

места“, каже министар финансија Душан Вујовић

Према истраживању Светског економског
форума, највећи проблеми за пословање су

висина пореза и приступ финансирању,
затим неефикасна државна бирократија,

па онда корупција
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институцијама и софистицираности пословања, иако је стање у тим 
областима боље него раније.

Према истраживању Светског економског форума, највећи про-
блеми за пословање су висина пореза и приступ финансирању. Трећи 
проблем за привреднике је неефикасна државна бирократија, па 
онда корупција.

Позитиван сигнал привреди
Светозар Танасковић, истраживач ФРЕН-а, указао је да су и 

земље у окружењу забележиле повећање индекса и да једино Руму-
нија бележи пад, док Македонија није укључена у рангирање због не-
довољно података. Он додаје да је, када је реч о окружењу, само Босна 
и Херцеговина лошије позиционирана на листи у односу на Србију. 

Иначе, на првом месту по индексу конкурентности већ девету го-
дину заредом је Швајцарска, са вредношћу ИГК од 5,86, који је иначе 
повећан у односу на прошлу годину, на другом месту су САД, које су 
престигле сада трећепласирани Сингапур, док је на последњем 137. 
месту Јемен. Када је реч о осталим земљама, на врху листе истиче 
се још Хонг Конг, који је забележио скок за три места и сада заузима 
шесту позицију. 

Станка Пејановић, председница Српске асоцијације менаџе-
ра, указала је да су макроекономска и политичка стабилност земље 
најзначајније за привреду, као и предвидивост привредног амбијента.

„Управо позитивни помаци у макроекономској стабилности, о 
којима смо чули, шаљу позитиван сигнал привреди, али још увек 
много мора да се уради, посебно у области софистицираности посло-
вања, где смо остварили најнижи резултат“, истиче она.

Коментаришући овогодишње резултате, директорка УСАИД 
Пројекта за боље услове пословања Драгана Станојевић каже да 
они указују и на чињеницу да је једна од највећих препрека већој 
конкурентности српске привреде и даље ограниченост извора и дос-
тупности финансирања малих и микро предузећа.

„Наставак започетих реформи у области јавне управе и инспек-
цијског надзора и проширење избора финансијских производа и от-
варање тржишта за небанкарске финансијске институције значајно 
би допринело томе да Србија буде виђена као пожељна дестинација 
за инвеститоре, а српска привреда буде истински конкурентна у од-
носу на њој сличне земље у региону“, истиче Драгана Станојевић.

Србија је и прошле године напредовала за четири места на листи 
конкурентности и тако се у извештају за 2016. нашла на 90. месту 
међу 138 земаља.

Потребна одговарајућа развојна стратегија
Конкурентност представља скуп институција, политика и чини-

лаца који одређују степен конкурентности привреде једне земље. Она 
показује могућности те привреде да ствара одрживи економски раст. 

Индекс глобалне конкурентности сматра се једним од најва-
жнијих индикатора приликом рангирања земаља код кредитора 
и потенцијалних инвеститора, који би могли да донесу одлуку да 
послују у тој земљи. У данашњој глобализованој привреди постоји 
велики број фактора који објашњавају конкурентност националних 
привреда. Сви фактори конкурентности су заправо подељени у 12 
категорија, а оне су сврстане у три групе. Основни фактори су: ин-
ституције, инфраструктура, макроекономска стабилност, здравство и 
примарно образовање, а фактори повећања ефикасности: високо об-
разовање и обука, ефикасност тржишта добара, ефикасност тржишта 
рада, софистицираност финансијског тржишта, технолошка спрем-
ност и величина тржишта. Фактори иновативности и софистицира-
ности су софистицираност пословних процеса и иновације. 

Да би се повећала конкурентност привреде једне земље потреб-
на је одговарајућа развојна стратегија, односно побољшање прив-
редног раста, функционисање државних институција, интегрисање 
у глобалне токове, развој финансијских институција, унапређење 
науке и технологије, побољшање система образовања и управљање 
кадровима. 

Светски економски форум је данас уз Светску банку најзначај-
нија институција која се бави анализом и мерењем конкурентности. 

Јелена Бајевић

     
Лидерство Швајцарске

   Захваљујући економској и политичкој стабилности, Швајцарска 
је девету годину заредом на првом месту листе конкурентности, 
остварујући ове године још бољи резултат него претходних. Са-
мим тим Швајцарска представља обећану земљу за инвеститоре 
из целог света. Том успеху може да захвали из много разлога. Ако 
погледамо кроз историју, Швајцарска је увек у ратовима држа-
ла неутралност и чувала своју независност, али је била отворе-
на за сарадњу са другим државама. У Швајцарској је политичко 
уређење децентрализовано и велики број одлука доноси се упра-
во на локалном нивоу, а гласачи имају јаку снагу и могу да гласају 
о многим питањима од јавног интереса. 

     
Преглед вредности ИГК по стубовима

конкурентности 2015-2017.

Станка Пејановић, председница Српске
асоцијације менаџера, указала је да су

макроекономска и политичка стабилност 
земље најзначајније за привреду, као и
предвидивост привредног амбијента

2015. Промене 2016. Промене 2017.

1. Институције 3,24 ↗ 3,31 ↗ 3,42

2. Инфраструктура 3,87 ↗ 3,94 ↗ 4,09

3. Макроекономско 
окружење

3,61 ↗ 4,12 ↗ 4,61

4. Здравство и 
основно образовање

5,87 ↗ 5,97 ↗ 6,02

5. Високо образовање 
и обука

4,27 ↗ 4,40 ↗ 4,55

6. Ефикасност 
тржишта добара

3,74 ↗ 3,78 ↗ 3,96

7. Ефикасност 
тржишта рада

3,72 ↗ 3,84 ↗ 3,96

8. Развијеност 
финансијског 

тржишта
3,23 ↗ 3,41 ↗ 3,56

9. Технолошка 
оспособљеност

4,47 ↘ 4,05 ↗ 4,19

10. Величина 
тржишта

3,70 ↘ 3,63 ↗ 3,72

11. Софистицираност 
пословања

3,14 ↗ 3,15 ↗ 3,52

12. Иновације 2,90 ↗ 2,97 ↗ 3,11
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У Спортском центру „Чаир“ у Нишу одржан је Први међународ-
ни сајам привреде и предузетништва „Експо Ниш 2017“, који 
је под покровитељством Града Ниша организовала Градска 
општина Пантелеј, уз подршку Министарства привреде Репу-

блике Србије, Развојне агенције Србије, Привредне коморе Србије и 
Националне службе за запошљавање. Сајам су званично отворили 
државни секретар Министарства привреде Драган Ђ. Гргуровић и 
градоначелник Ниша Дарко Булатовић. 

„Експо Ниш 2017“ окупио је представнике привредног сектора, 
локалне самоуправе, банкарско-финансијског сектора и дипломат-
ског кора, као и ученичке компаније и удружења, а међу гостима је 
била и велика привредно-политичко-медијска делегација из Белору-
сије.

Сајам привреде и предузетништва је осмишљен као место су-
срета великих, малих и средњих предузећа, породичних фирми и 
компанија, као и место презентације нових производа, технологије, 
иновација, бизнис планова и финансијских изазова у производном, 
услужном и ИТ сектору.

На сајму је учествовала и Национална служба за запошљавање 
- Филијала Ниш, која је имала свој штанд и која је помогла у орга-
низацији сајма запошљавања одржаног другог дана манифестације. 
Сајам је пре свега био намењен присутним компанијама које су ис-
казале хитне потребе за кадровима, а посетиоци који су у потрази за 
послом били су у могућности да остваре директан контакт као и да 
предају своје радне биографије потенцијалним послодавцима. Тра-
жили су се текстилни радници, трговци, радници у магацину, радни-
ци у преради меса и службеници обезбеђења.

„Имамо велике планове и потребан нам је већи број текстилних 
радника. Добро је што смо данас били у прилици да попричамо са 
посетиоцима сајма који су се интересовали за рад у нашој компанији 
и што смо сакупили знатан број радних биографија“, истакла је овом 
приликом Сузана Јовановић, из компаније „Астер текстил“.

Поред сајамског програма, у оквиру пратећих дешавања одржа-
ни су стручни панели на актуелне теме, попут дигитализације прив-

реде, дуалног образовања, примене иновација у производњи, потен-
цијала региона, итд.

„Град Ниш поседује привредне, институционалне, као и кадров-
ске потенцијале на чијем искоришћавању и промоцији треба додатно 
радити. Манифестације попут ове, као и предстојећи, трећи по реду 
Форум напредних технологија, права су прилика за то“, истакао је 
овом приликом Бобан Матић, директор Филијале Ниш НСЗ, учест-
вујући на панелу посвећеном потенцијалима региона.

„Експо Ниш 2017“ је са излагачима показао и своју друштвену и 
социјалну одговорност, хуманитарном донацијом која је уручена На-
ционалном удружењу родитеља деце оболеле од рака. 

Председник нишке Градске општине Пантелеј Братимир Ва-
сиљевић на завршној церемонији уручио је захвалнице учесницима 
овогодишњег Сајма привреде и предузетништва „Експо Ниш 2017“, 
међу којима је и Национална служба за запошљавање.

Презентација је била намењена првен-
ствено микро, малим и средњим преду-
зећима и предузетницима (ММСПП), а циљ 
састанка је било информисање привредних 
друштава и предузетника о актуелним про-
грамима подршке Министарства привреде, 
који се спроводе у сарадњи са Фондом за раз-

вој и Развојном агенцијом Србије, као и о ме-
рама Националне службе за запошљавање.

Мр Слободанка Џиновић Којић, само-
стални саветник Центра за привредна питања 
ПКС, истакла је да су тренутно за привредни-
ке интересантна два програма Министарства 
привреде, који се реализују у сарадњи са Фон-
дом за развој Републике Србије. Први је про-
грам подстицаја развоја предузетништва кроз 
финансијску подршку за почетнике у посло-
вању - кредити за почетнике старт-ап, а други 
је програм подстицаја развоја предузетништва 
кроз развојне пројекте. Она је истакла да су још 
увек актуелни и јавни позиви намењени преду-
зетницима.

Директор Филијале Панчево НСЗ Ђорђе 
Лукач говорио је о субвенцијама за запошља-
вање које спроводи НСЗ и мерама намењеним 
предузетницима и правним лицима. Лукач 
је истакао да је циљ и за ову годину подсти-
цање запошљавања теже запошљивих лица 

на тржишту рада. Поред актуелних финан-
сијских мера, представљене су и обуке за тр-
жиште рада по пројекту ИПА 2012, програм 
за стицање практичних знања за технолошке 
вишкове и дугорочно незапослена лица, која 
су дуже од 18 месеци на евиденцији. Такође, 
указано је и на значај стицања нових вештина 
и знања, што доводи до веће конкурентности 
на тржишту рада. Лукач је истакао и да је на 
подручју jужног Баната тренутно пријављено 
17.600 активних незапослених лица, те да се 
путем финансијских и нефинансијских мера 
НСЗ сваке године утиче на смањење овог броја.

Будући да су слични скупови већ одржа-
ни у неколико градова, запажање представ-
ника Привредне коморе и Развојне агенције 
Србије је да у Војводини највеће интересо-
вање влада за финансирање инвестиција у 
пољопривреди, као и за кредитне линије за 
привреду.

Одржан Први међународни сајам привреде и предузетништва „Експо Ниш 2017“

Финансијски подстицаји привреди Панчева

На завршној церемонији уручене су захвалнице учесницима овогодишњег Сајма привреде
и предузетништва, међу којима је и Национална служба за запошљавање

„Државна помоћ - актуелни програми подршке ММСПП“ назив је презентације која је 
одржана у просторијама Привредне коморе у Панчеву, а којој је присуствовао велики број 

заинтересованих привредника

ПРОМОЦИЈА ПРИВРЕДНИХ
И КАДРОВСКИХ ПОТЕНЦИЈАЛА

ПОВОЉНИЈИ УСЛОВИ ЗА ПОЧЕТНИКЕ У БИЗНИСУ

Владан Крстић

Ивана Мучибабић
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Тања Павловић

ОСНАЖИВАЊЕ РОМСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
Европска подршка инклузивном друштву

У оквиру пројекта „Оснаживање ромске заједнице кроз социо-економски развој и 
заштиту животне средине у граду Краљеву“ одржана је званична примопредаја 

јединице за производњу компоста Јавном комуналном предузећу „Чистоћа“

У оквиру пројекта „Оснаживање ром-
ске заједнице кроз социо-економски 
развој и заштиту животне средине у 
граду Краљеву“, недавно је изврше-

на примопредаја јединице за производњу 
компоста Јавном комуналном предузећу 
„Чистоћа“. Догађају су присуствовали пред-
ставници Делегације Европске уније, Данс-
ког савета за избеглице, Града Краљева, ЈКП 
„Чистоћа“ и Филијале Краљево НСЗ.

Ову активност финансира Европска 
унија, а спроводе Дански савет за избегли-
це у Србији и Град Краљево, као део ширег 
пројекта „Подршка Европске уније инклузив-
ном друштву“, који се реализује у сарадњи 
Делегације Европске уније у Србији и Ми-
нистарства за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања.

Циљ пројекта оснаживања ромске зајед-
нице у Краљеву је да се побољша могућ-
ност запошљавања за најугроженије групе, 
кроз економску разноликост и заштиту жи-
вотне средине, као и да се подрже локал-
на самоуправа, јавни и приватни сектор у 
промовисању и спровођењу иницијативе 
за социјалну инклузију Рома. Пројектом је 
пружена подршка за укупно 55 корисни-
ка у Краљеву, кроз пословно-саветодавну 
обуку, а 29 корисника је подржано кроз ус-
постављање шема за самозапошљавање и 
доделу доходовних грантова. 

Дански савет за избеглице и ЈКП „Чис-
тоћа“, у сарадњи са Градом, развили су во-
кационе обуке и образовне иницијативе кроз 
концепт унапређеног одлагања отпада и 

узгајања биљака (цвећа) у пластенику. У ту 
сврху део радног простора јавног предузећа 
у Краљеву је потпомогнут изградњом једи-
нице за производњу компоста (мобилна дро-
билица за дрво) и набавком опреме. Укупна 
вредност радова и опреме износи 34 хиљаде 
евра. Корисници који су прошли теоријску 
обуку за производњу компоста биће и прак-
тично обучени од стране јавног комуналног 
предузећа.

Филијала Краљево НСЗ је покренула се-
лекцију кандидата са евиденције незапосле-
них, спровела активности око информисања 
и радила са кандидатима из ове категорије 
теже запошљивих на јачању мотивације и 
активације. НСЗ је обавила процену запо-
шљивости и утврдила најпогодније мере за 
подизање запошљивости Рома кроз Тренинг 

самоефикасности и мотивационо-активацио-
не обуке, као и активацију лица која су завр-
шила основно образовање по пројекту „Друга 
шанса“.

Ова активност значајно је допринела 
планирању и осмишљавању Локалног акцио-
ног плана за Роме (2017-2025), уз учешће свих 
локалних заинтересованих страна из четири 
сектора (образовање, здравље, становање 
и запошљавање), као и других интересних 
страна. Акциони план ће бити и формално 
усвојен у наредном периоду.

Филијала Краљево НСЗ је покренула се-
лекцију кандидата са евиденције незапосле-
них, спровела активности око информисања 
и радила са кандидатима из ове категорије 
теже запошљивих на јачању мотивације и 
активације. НСЗ је обавила процену запо-
шљивости и утврдила најпогодније мере за 
подизање запошљивости Рома кроз Тренинг 
самоефикасности и мотивационо-актива-
ционе обуке, као и активацију лица која су 
завршила основно образовање по пројекту 
„Друга шанса“.

Пројектом је пружена
подршка за 55 корисника

у Краљеву, кроз
пословно-саветодавну

 обуку

     
Нови механизми социјалне инклузије

   Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у Влади Републике Србије 
Зоран Ђорђевић 26. септембра је отворио скуп на којем су представљени нови меха-
низми ресорног министарства у имплементацији процеса социјалне инклузије. Ђорђевић 
је том приликом истакао да је ово министарство покренуло иницијативу за измену и до-
пуну закона како би ова сфера, која обухвата део нашег становништва, била ефикаснија, 
уређенија и доступнија тим друштвеним групама.
   Он је исказао захвалност амбасадорима Шведске и Швајцарске - Јану Лундину и Фи-
липу Геу, који су такође присуствовали скупу, на томе што помажу Србији у овом доме-
ну и што ће поступање њихових земаља у овој области бити пример добре праксе нашој 
земљи. Према речима министра Ђорђевића, поред измене и допуне неких закона, ресорно 
министарство жели да категоризује и препозна које су то групе које треба да се укључе у 
социјалну инклузију.
   Лундин је подсетио да Шведска годишње подржава реформе у Србији са приближно 10 
милиона евра, од чега се део одваја за социјалну сферу. „Србија и Шведска годинама уна-
зад организују разне социјалне пројекте, а један од њих било је и укључење Рома у радно 
тржиште“, додао је амбасадор.
   Ге је нагласио да је Швајцарска веома посвећена овој области, а добар показатељ те пос-
већености јесте снажна подршка Швајцарске агенције за развој и сарадњу (SDC) процесу 
социјалних реформи у Србији.
  Менаџер Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва Иван Секуловић по-
ручио је да ће Тим наставити да се посвећује како европским интеграцијама у процесу 
преговарања, тако и широј платформи друштвеног развоја.
   Он је, осврнувши се на резултате Тима, истакао да је Србија прва земља ван ЕУ која је 
увела Индекс родне равноправности, као и да су пројекти запошљавања младих који се 
спроводе уз подршку Швајцарске већ привукли пажњу као иновативни.



Сајмови запошљавања

Иницијатива Општине Вождовац

Економски независне жене не враћају се насилнику, па ће се у том смеру и улагати напори. 
Занимања попут маникира, педикира, фризера су веома тражена на тржишту рада

Током октобра биће организовано неколико сајмова запошљавања на којима ће 
заинтересовани моћи да се представе послодавцима и кандидују за посао

ПРИЛИКА ЗА ПОСАО

ОБУКЕ ЗА ЖЕНЕ ЖРТВЕ НАСИЉА

У оквиру Регионалног сајма привреде у Новој Пазови, у петак 6. октобра, у Комплексу 
спортско-рекреативних базена, петнаест послодаваца представиће се на сајму запо-
шљавања који организује сремскомитровачка филијала НСЗ, од 11 до 13 сати. У Шапцу 
ће 30 послодаваца понудити око 200 слободних радних места, на сајму који ће се одржати 

18. октобра, у Хали спортова, Хајдук Вељкова 2. У Лесковцу се сајам запошљавања одржава 10. 
октобра, а биће понуђено око 250 нових радних места, док ће у Горњем Милановцу сајам бити 
организован 19. октобра, у Културном центру, од 11 до 14 сати. 

Дан касније, 20. октобра, у Рашки, у Сали бившег комитета, 15 послодаваца понудиће око 100 
нових радних места, на сајму који организује Филијала Краљево НСЗ. Истог дана Филијала за град 
Београд НСЗ у СРЦ „Љубомир Ивановић“ у Младеновцу организује сајам на којем ће око 20 посло-
даваца понудити чак 200 радних места. 

Следећег месеца, 2. новембра, од 11 до 13, сати биће организован сајам запошљавања у Цен-
тру за културу у Ковину. 

НСЗ саветује незапослене да пре доласка на сајмове заврше обуку за активно тражење пос-
ла у организацији филијале НСЗ (писање радне биографије, припрема за интервју са послода-
вцем), како би се на најбољи начин представили послодавцима.

Обуке за жене жртве насиља биће 
организоване при Народном универзи-
тету „Светозар Марковић“, који функ-
ционише на територији београдске 
општине Вождовац. С тим у вези одр-
жана је и трибина на ову тему, на којој 
је посебно наглашено да се економски 
независне жене не враћају се насилни-
ку, па ће се на томе и радити и у том 
смеру улагати напори, како представ-
ника овог универзитета, тако и ове бе-
оградске општине. 

Ово су разлози због којих је пред-
седник Општине Вождовац Алексан-
дар Савић и покренуо иницијативу за 
организовање додатних едукација за 
жене, које ће им повећати шансе да дођу 
до посла. 

„Занимања попут маникира, педикира, фризера су веома тражена на тржишту рада. Зато је и идеја да кроз теоријску, а после и кроз практич-
ну наставу обучимо заинтересоване жене како би могле да се брже запосле или започну сопствени бизнис, јер ту улагања нису велика, а могле би 
да се укључе и још неке институције и помогну“, рекао је Марко Ђорђевић, директор Народног универзитета „Светозар Марковић“ из Београда.

Како је истакнуто, ова акција спроводиће се у континуитету.  
„Жене могу да се свакодневно пријављују. Често се дешава да жене које смо послали на праксу у неке фризерске салоне остану тамо и да 

раде. Овим путем бих замолио све заинтересоване да се јаве или Општини Вождовац или пријаве путем нашег сајта, телефоном или мејлом, а 
могу и да дођу да поразговарамо, да видимо колико су оне спремне на ово, јер обуке трају од три месеца па навише, у зависности од тога како 
се покажу на практичној настави. Верујем да ова занимања могу да им донесу економску сигурност и самосталност“, нагласио је Ђорђевић. 

     
Реализација програма обука ИПА 2012

   У краљевачкој филијали Националне службе за запошљавање реализоване су обуке де-
лотворности политике запошљавања према угроженим групама“ ИПА 2012.
   Све обуке су организоване у 2 циклуса, а у савладавање нових знања и вештина укључено 
је укупно 125 незапослених лица из категорије теже запошљивих, у циљу повећања конку-
рентности на тржишту рада. 
   У оквиру пројекта организоване су: обуке за стране језике - руски, италијански и немачки 
А1 ниво - којима су обухваћена 42 лица; основна информатичка обука по ЕЦДЛ стандарди-
ма (38 полазника), обука за кројење и шивење (15 лица) и обука за пекаре, у оквиру које је 
оспособљено 20 лица, док је обуку за рециклажу похађало 10 незапослених. По завршетку 
обука полазницима су уручени сертификати који су признати на нашем али и европском 
тржишту рада, што пружа нове могућности за тражење посла. Тања Павловић
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Oпшти услови огласа/конкурса 

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

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

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

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

Како да предате оглас за слободна радна места 

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

У ОВОМ БРОЈУ

СЛОБОДНИХ РАДНИХ 
МЕСТA

1030
Администрација и управа               10 
Трговина и услуге                               13
Медицина                                          15
Индустрија и грађевинарство             19 
Пољопривреда        21
Саобраћај и везе                               21
Наука и образовање                          21

Бесплатна публикација о запошљавању 904.10.2017. |  Број 745 |   
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       Администрација и управа                   

БЕОГРА Д

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ФИСКАЛНИ САВЕТ
Београд, Немањина 17

На основу члана 54 став 1, члана 55 и 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, члана 20 ст. 1 и 2 и 
члана 21 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за 
попуњавање радних места у државним органима („Службени 
гласник РС”, број 41/07 - пречишћен текст и 109/09), члана 4 и 
5 Правилника о попуњавању радних места у стручним служ-
бама Фискалног савета број: 110-00-1/2017-03 од 27. марта 
2017. године и Одлуке Народне скупштине Републике Србије, 
Одбора за административно буџетска и мандатно-имунитет-
ска питања о утврђивању максималног броја запослених на 
неодређено време у стручним службама Фискалног савета 
у 2017. години, 21 број 112-218/17 од 10. маја 2017. године, 
Фискални савет оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ 
ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА 

У СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА
ФИСКАЛНОГ САВЕТА

I Орган у коме се попуњава радно место: Фискални 
савет, Београд, Немањина 17

II Радно место које се попуњава:

Фискални аналитичар
у Сектору за фискалну политику и јавне 

финансије, прва група положаја
3 извршиоца

Опис послова: обавља послове анализе текућих макроеко-
номских кретања; проверава валидност фискалних пројек-
ција у нацрту Фискалне стратегије Владе и предлогу Закона 
о буџету Републике Србије; прати усклађеност реализације 
јавних прихода и јавних расхода с годишњим буџетским пла-
ном и процењује узроке одступања; анализира финансијске 
извештаје и пословне резултате јавних и државних преду-
зећа; прати извршење буџета локалних самоуправа и ана-
лизира укупан фискални резултат локалног нивоа власти; 
обавља и друге релевантне фискалне анализе из надлеж-
ности Фискалног савета; обавља и друге послове по налогу 
главног економисте.

Услови за рад на радном месту: факултетска диплома, 
мастер економије или дипломирани економиста, најмање три 
године радног искуства у области јавних финансија, фискал-
не политике и макроекономске анализе, положен државни 
стручни испит, знање енглеског језика и рада на рачунару 
(MS Office, Internet).

Стручне оспособљености, знања и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање прописа 
који регулишу фискалну политику и јавне финансије и то: 
Закона о буџетском систему; Закона о јавном дугу; Зако-
на о порезу на доходак грађана; Закона о порезу на добит 
правних лица; Закона о порезу на додату вредност; Закона о 
пореском поступку и пореској администрацији; Закона о акци-
зама; Закона о порезима на имовину; Закона о пензијском и 
инвалидском осигурању; Закона о доприносима за обавезно 
социјално осигурање; Закона о јавним предузећима; Закона 
о финансирању локалне самоуправе; познавање макроеко-
номских теорија, теорија фискалне политике и економетрије 
- усмено; знање енглеског језика - усмено; знање рада на 
рачунару увидом у доказ о знању рада на рачунару; вештина 
комуникације - усмено.

III Место рада: Београд, Немањина 17

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Фискални савет, 
11124 Београд, Немањина 17, са назнаком „За јавни конкурс”. 
Пријаве се могу предати лично у Писарници Управе за зајед-
ничке послове републичких органа у Београду, Немањина 
22-26.

V Лице задужено за давање обавештења: Златиборка 
Андрејић, тел. 011/333-8257.

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

VII Рок за подношење пријава: рок за подношење прија-

ва је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана 
оглашавања јавног конкурса у периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: 
пријава потписана својеручно, са биографијом и наводи-
ма о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена 
фотокопија уверења о држављанству; оригинал или ове-
рена фотокопија извода из матичне књиге рођених; овере-
на фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству 
(потврде, решења, уговори и други акти из којих се може 
утврдити на којим пословима, са којом стручном спремом 
и у ком периоду је стечено радно искуство); оригинал или 
оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном 
испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена 
фотокопија сертификата или другог документа о познавању 
рада на рачунару.

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

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

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

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

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује 
за једну од две могућности, да орган прибави податке о који-
ма се води службена евиденција или да ће то кандидат учи-
нити сам. Изјаву о сагласности за прикупљање података на 
јавном конкурсу за попуњавање извршилачког радног места 
могуће je преузети на web страници Фискалног савета www.
fiskalnisavet.rs, у делу „Јавни конкурси”.

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

IX Трајање радног односа: радни однос се заснива на 
неодређено време. Кандидат који први пут заснива радни 
однос у државном органу подлеже пробном раду од шест 
месеци. Кандидат без положеног државног стручног испита 
прима се на рад под условом да тај испит положи до краја 
пробног рада. 

X Место, дан и време када ће се спровести изборни 
поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, 
допуштене, потпуне, разумљиве, уз које су приложени сви 
тражени докази и који испуњавају услове за запослење на 
оглашеном радном месту, провера стручних оспособљености, 
знања и вештина које се вреднују у изборном поступку, 
почеће од 20. октобра 2017. године, у просторијама Фискал-
ног савета, Београд, Немањина 17, о чему ће учесници кон-
курса бити појединачно обавештени телефоном или теле-
грамом на бројеве телефона или адресу,  које су навели у 
пријави.

Напомене: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве, 
непотпуне или непотписане 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 конкурсне комисије. 

Овај оглас се објављује на веб-страници Фискалног савета, 
www.fiskalnisavet.rs, веб-страници Службе за управљање 
кадровима www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, веб-стра-
ници и периодичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање „Послови“.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВИШЕ ЈАВНО

ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ
Београд

Више јавно тужилаштво у Београду на основу чл. 47, чл. 48, 
чл. 54 и чл. 55 Закона о државним службеницима („Службе-
ни гласник РС“, бр.79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08, 
104/09, 99/14), чл. 17, чл. 18, чл. 20 и чл. 21 Уредбе о спро-
вођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних 
места у државним органима („Службени гласник РС“, 3/06, 
38/07, 41/07, 109/09), чл. 2 Правилника А-221/17 од 03.02.2017. 
године о Измени правилника о унутрашњем уређењу и сис-
тематизацији радних места у Вишем јавном тужилаштву у 
Београду А бр.1017/15 од 24.12.2015. године, Закључка Коми-
сије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно 
радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 
112-3844/2017 од 27. априла 2017. године, Закључка Коми-
сије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно 
радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 
112-4792/2017 од 26. маја 2017. године и Закључка Комисије 
за давање сагласности за ново запошљавање и додатно рад-
но ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-
7091/2017 од 01. августа 2017. године и Одлуке о расписи-
вању јавног конкурса у Вишем јавном тужилаштву у Београду 
А бр. 706/17 од 20.09.2017. године, оглашава:

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА  У ВИШЕМ ЈАВНОМ

ТУЖИЛАШТВУ У БЕОГРАДУ 

I Орган у коме се попуњава радно место: Више јавно 
тужилаштво у Београду, Београд, Катанићева 15

II Радна места којa се попуњавају: 

1) Радно место тужилачки помоћник - виши 
тужилачки сарадник у звању самосталног 

саветника
2 извршиоца 

Опис послова: помаже јавном тужиоцу и заменику јавног 
тужиоца у раду, прати судску праксу, израђује нацрте подне-
сака, узима на записник кривичне пријаве, поднеске и изјаве 
грађана, врши самостално или под надзором и по упутствима 
јавног тужиоца, односно заменика јавног тужиоца послове 
предвиђене законом и другим прописима.

Услови за рад на радном месту виши тужилачки 
сарадник у звању самосталног саветника: стечено 
високо образовање из научне области правне науке на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факултету, поло-
жен правосудни испит и најмање две године радног искуства 
у правној струци након положеног правосудног испита.

2) Радно место тужилачки помоћник - 
тужилачки сарадник у звању саветника

1 извршилац

Опис послова: тужилачки помоћник помаже јавном тужио-
цу и заменику јавног тужиоца, израђује нацрте једноставнијих 
поднесака, узима на записник кривичне пријаве, поднеске 
и изјаве грађана, врши под надзором и по упутствима јавног 
тужиоца односно заменика јавног тужиоца послове предвиђе-
не законом и другим прописима.

Услови за рад на радном месту тужилачки сарадник 
у звању саветника: стечено високо образовање из научне 
области правне науке на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање 4 године и положен правосудни испит.

III Општи услови за запослење: држављанство Репу-
блике Србије; да учеснику конкурса раније није престајао 
радни однос у државном органу због теже повреде дужности 
из радног односа; да учесник конкурса није осуђиван на каз-
ну затвора од најмање шест месеци (чл. 45 став 1 Закона о 
државним службеницима). 

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: Конкурсна комисија 
ће у изборном поступку, усмено, на основу обављеног раз-
говора са кандидатима, проверити стручну оспосбљеност, 
знања и вештине кандидата за обављање послова. Оспо-
собљеност и знање кандидата провераваће се из области 
организације и рада јавног тужилаштва, са освртом на акте 
којима је регулисан положај јавног тужилаштва у Републици 
Србији, познавање појединих института кривичног и кривич-

Администрација и управа 

Национална служба 
за запошљавање
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но процесног права. Вештине кандидата вреднују се на осно-
ву логичког резоновања и показане елоквенције те вештине 
комуникације

IV Место, дан и време када ће се спровести изборни 
поступак: Са кандидатима који испуњавају услове за рад 
на оглашеним радним местима, а чије пријаве су благовре-
мене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су прило-
жени сви потребни докази, Конкурсна комисија ћe спровести 
изборни поступак у просторијама Вишег јавног тужилаштва у 
Београду, Катанићева 15, о чему ћe учесници конкурса бити 
обавештени телефоном или телеграмом на адресе наведене 
у пријавама.

V Потребни документи: Уз пријаву на конкурс учесници су 
обавезни да доставе следећу документацију, у оригиналу или 
фотокопији која је оверена код јавног бележника, у општини 
или суду: диплому о стеченом образовању; уверење о поло-
женом правосудном испиту; доказ о евентуалном радном 
искуству; уверење о држављанству Републике Србије које 
није старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених; 
потврда да учеснику конкурса раније није престајао радни 
однос у државном органу због теже повреде радне дужности 
из радног односа издата од стране државног органа у коме 
је учесник јавног конкурса био у радном односу (доставиће 
само они кандидати који су радили у државном органу); уве-
рење да против лица није покренут кривични поступак, нити 
је покренута истрага и претходни поступак (издат од стране 
надлежног суда, не старије од 6 месеци); уверење да лице 
није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци 
(издаје надлежна полицијска управа, не старије од 6 месеци).

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

Документ о чињеницама о којима се води службе-
на евиденција је: извод из матичне рођених, уверење о 
држављанству и уверење о положеном правосудном испиту. 

Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, 
а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка

Уколико се кандидат одлучи да не достави (сам) наведена 
документа, потребно је да попуни изјаву којом се саглашава 
да орган прибави податке о којима се води службена евиден-
ција, а коју изјаву је могуће преузети на веб-страници Вишег 
јавног тужилаштва у Београду: www.bg.vi.jt.rs. Попуњену 
изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би 
орган могао даље да поступа.

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

*Мишљење претходног послодавца у односу према послу или 
квалитету рада (није обавезно, тј. пријава неће бити одбаче-
на уколико учесници не доставе мишљење послодавца код 
кога су запослени или су били запослени).

Сви докази прилажу се на српском језику, односно уколико 
су на страном језику морају бити преведени на српски језик и 
оверени од стране овлашhеног судског тумача. 

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

VI Место рада: Београд, Катанићева 15

VII Рок за подношење пријава: Рок за подношење прија-
ва на јавни конкурс износи 15 дана од дана оглашавања у 
периодичном издању огласа Националне службе за запо-
шљавање „Послови“.

Пријаве се подносе Вишем јавном тужилаштву у Београду, 
Катанићева 15, Београд, са назнаком „Пријава на конкурс“.

Пријава на конкурс треба да садржи: личне податке тј. име и 
презиме кандидата, датум и место рођења, ЈМБГ, место ста-
новања, контакт телефон и имејл адреса, податке о образо-
вању, податке о евентулном радном искуству с кратким опи-
сом посла на којима је кандидат радио.

VIII Лице задужено за давање обавештења о јавном 
конкурсу: Зорица Шћекић, секретар у Вишем јавном тужи-
лаштву у Београду, контакт телефон 011/635-2884 или зграда 
тужилаштва, Катанићева 15, канцеларија М09.

Напомене: Кандидати заснивају радни однос на неодређе-
но време. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви 
потребни докази биће одбачене закључком комисије. Кан-
дидати који конкуришу на више радних места подносе једну 

пријаву, у којој наводе за која су све радна места конкуриса-
ли. Обавештавају се учесници јавног конкурса да ће се докум-
нетација враћати искључиво на писани захтев учесника.

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

Овај оглас објављује се на интернет презентацији Вишег 
јавног тужилаштва у Београду www.bg.vi.jt.rs, на интернет 
презентацији Службе за управљање кадровима: www.suk.
gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, интернет пре-
зентацији и периодичном издању огласа Националне службе 
за запошљавање „Послови“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ПОВЕРЕНИК ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ 

ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА И ЗАШТИТУ 
ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

На основу члана 34 Закона о слободном приступу информа-
цијама од јавног значаја („Службени гласник РС”, бр. 120/04, 
54/07, 104/09 и 36/10), члана 59 Закона о заштити података 
о личности („Службени гласник РС”, број 97/08 и 104/09 - др. 
Закон 68/2012 - одлука УС и 107/2012), члана 54 Закона о 
државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 
81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправ-
ка,116/08 и 104/09 и 99/14), члана 17 став 3, члана 20 и 21 
Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуња-
вање радних места у државним органима („Службени гласник 
РС”, бр. 41/07 - пречишћен текст и 109/09) и члана 3 став 5 и 
6 Правилника о попуњавању радних места у Служби Повере-
ника за информације од јавног значаја и заштиту података о 
личности број: 110-00-5/2010-01 од 20.10.2010. године, 110-
00-12/2013-04 од 18. новембра 2013. године и број 110-00-
00001/2015-01 од 02.03.2015. године, Решења о попуњавању 
извршилачких радних места у служби Повереника за инфор-
мације од јавног значаја и заштиту податка о личности број 
112-00-67/2017-04 од 29. августа 2017. године и Решења о 
поништају дела јавног конкурса број 112-00-67/2017-04/1 од 
21. септембра 2017. године, оглашава  

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ 

МЕСТА У СЛУЖБИ ПОВЕРЕНИКА ЗА
ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

I Орган у коме се раднo местo попуњава: Повереник за 
информације од јавног значаја и заштиту података о лично-
сти, Београд, Булевар краља Александра 15 

II Раднo местo које се попуњава:

Радно место за односе с јавношћу
Група за сарадњу, Cектор за сарадњу и 

извештавање, одређено под редним бројем 
64 чланом 48 Правилника о унутрашњем 

уређењу и систематизацији радних места у 
Служби Повереника за информације од јавног 
значаја и заштиту података о личности број: 

110-00-4/2017-04 од 21. фебруара 2017. 
године, звање саветник

1 извршилац

Опис послова: обавља послове који се односе на: оба-
вештавање медија, јавности и грађана о раду и активностима 
Повереника; протоколарне послове у вези са остваривањем 
међународне сарадње Повереника, логистичку припрему 
реализације програма посета Повереника, односно заменика 
Повереника на међународним и домаћим скуповима; логис-
тичке припреме посета страних делегација; организацију и 
реализацију специјалних догађаја у оквиру протоколарних 
активности (трибине, семинари, округли столови, јавне рас-
праве, банкети, коктели, презентације, конференције и др) 
и друге послове које одреди руководилац Групе и помоћник 
генералног секретара.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно 
стручне области у оквиру образовно-научног поља друштве-
но-хуманистичких наука на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, најмање три године радног искуства 
у струци, положен државни стручни испит, знање енглеског 
језика и познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање Зако-
на о слободном приступу информацијама од јавног значаја, 
Закона о заштити података о личности и прописа Европ-
ске уније из области слободног приступа информацијама и 
заштите података о личности - провераваће се усмено; позна-

вање рада на рачунару - провераваће се практичним радом 
на рачунару; знање енглеског језика и вештина комуникације 
- провераваће се усмено, разговором.

III Место, дан и време када ће се спровести изборни 
поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, 
потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази 
и који испуњавају услове за оглашено радно место, прове-
ра оспособљености, знања и вештина у изборном поступку 
обавиће се у Београду, у просторијама Повереника за инфор-
мације од јавног значаја и заштиту података о личности, 
Булевар краља Александра 15, почев од 02. новембра 2017. 
године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени путем 
телеграма или имејла, на адресе које наведу у својим прија-
вама. 

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

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

VI Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: 
пријава потписана својеручно, са биографијом и наводи-
ма о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена 
фотокопија уверења о држављанству; оригинал или овере-
на фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал 
или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна 
спрема; оригинал или оверена фотокопија  доказа о положе-
ном државном стручном испиту за рад у државним органима; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству 
у струци (потврде, решења, уговори и други акти из којих се 
може утврдити на којим пословима и са којом стручном спре-
мом је стечено потребно радно искуство).

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

Уколико се уз пријаву на конкурс прилажу фотокопије дока-
за, исте морају бити оверене код јавног бележника, у општини 
или суду.

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о положеном држав-
ном стручном испиту за рад у државним органима/уверење 
о положеном правосудном испиту. Одредбом члана 9 и члана 
103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник 
РС“, број 18/2016), прописано је, између осталог, да у поступ-
ку који се покреће по захтеву странке орган може да врши 
увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о 
којима се води службена евиденција када је то неопходно 
за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те 
податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат може 
доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег 
спровођења изборног поступка.

Уколико се кандидат одлучи да не достави (сам) наведена 
документа, потребно је да попуни изјаву којом се саглашава 
да орган прибави податке о којима се води службена евиден-
ција, а коју изјаву је могуће преузети на веб-страници Пове-
реника за информације од јавног значаја и заштиту подата-
ка о личности: http://www.poverenik.rs/sr/oglasi/konkursi.html. 
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе 
како би орган могао даље да поступа.

VII Адреса на коју се подносе пријаве: Повереник за 
информације од јавног значаја и заштиту података о лично-
сти, 11000 Београд, Булевар краља Александра 15, са назна-
ком „За јавни конкурс”.

VIII Лице задужено за давање обавештења о јав-
ном конкурсу: Небојша Станивуковић, тел. 011/3408-945, 
у времену од 10.00 до 14.00 часова и на e mail: nebojsa.
stanivukovic@poverenik.rs.

Опште напомене: Кандидати са положеним правосудним 
испитом уместо доказа о положеном државном стручном 
испиту, подносе доказ о положеном правосудном испи-
ту. Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у 
оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника, у 
општини или суду, као и непотпуне, неблаговремене, недо-
пуштене, непотписане и неразумљиве пријаве биће одбачене 
закључком конкурсне комисије. Кандидати који конкуришу 
на више радних места подносе појединачне пријаве за свако 
радно место, у којима наводе уз коју од пријава су приложили 
тражена документа. 

Посебне напомене: Радни однос се заснива на неодређено 
време, место рада је Београд, Булевар краља Александра 15. 
Кандидати за извршилачка радна места који први пут засни-

Администрација и управа 
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вају радни однос у државном органу подлежу пробном раду 
од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног 
испита примају се на рад под условом да тај испит положе до 
окончања пробног рада.

Овај оглас објављује се на интернет презентацији 
Повереника за информације од јавног значаја и 
заштиту података о личности: www.poverenik.rs, на 
интернет презентацији Службе за управљање кадровима: 
www.suk.gov.rs, на порталу е-Управе, на огласној табли, 
интернет презентацији и периодичном издању огласа Нацио-
налне службе за запошљавање - „Послови“.

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

БОР
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

ОПШТИНЕ КЛАДОВО
19320 Кладово, Дунавска 16а

тел. 019/801-690

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 
39 Закона о туризму (“Сл. гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010, 
99/2011 - и др. закон, 93/2012 и 84/2015), односно да посе-
дује високо образовање стечено на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету; четири године радног 
искуства, од чега најмање две на руководећим пословима; 
активно знање страног језика који је обухваћен наставним 
планом и програмом министарства надлежног за послове 
просвете; непостојање законских сметњи за именовање, 
односно да кандидат није осуђиван за кривично дело и да се 
против њега не води кривични поступак; поседовање органи-
заторских способности; познавање рада на рачунару (Word, 
Excel, Интернет); возачка дозвола Б категорије; сертификат о 
корпоративном управљању у јавним предузећима, државним 
друштвима капитала и привредним друштвима.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: биографске податке; уве-
рење о држављанству Републике Србије (оригинал или ове-
рена фотокопија); уверење о неосуђиваности и да се против 
кандидата не води кривични поступак (не старије од шест 
месеци); диплому/уверење о стеченом образовању (ориги-
нал или оверена фотокопија); доказ о радном стажу, искуству 
(оверена фотокопија радне књижице и/или потврда посло-
давца); фотокопије личне карте и возачке дозволе; оверену 
фотокопију индекса или уверења факултета о положеним 
испитима из кога је видљиво да је кандидат слушао и поло-
жио испит из корпоративног управљања у јавним предузећи-
ма, државним друштвима капитала и привредним друштви-
ма, или сертификат о корпоративном управљању у јавним 
предузећима, државним друштвима капитала и привредним 
друштвима. Пријава са доказима о испуњавању услова под-
носи се лично или препорученом поштом са назнаком “Кон-
курс за избор директора”, на адресу послодавца. Конкурс се 
оглашава у листу “Послови”, на огласној табли Националне 
службе за запошљавање и интернет страници Туристичке 
организације општине Кладово. Благовременом пријавом 
сматра се она пријава која је предата у року утврђеним кон-
курсом. Под потпуном пријавом сматра се пријава која у при-
логу садржи документа којима кандидат доказује да испуња-
ва услове назначене у конкурсу. Кандидати ће бити писаним 
путем обавештени о избору директора у року од 8 дана од 
дана избора.

ЈАГОДИНА

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ СВИЛАЈНАЦ
35210 Свилајнац, Светог Саве 58

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице које, 
осим општих услова прописаних Законом о раду (“Службени 
гласник Републике Србије”, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 
75/14), испуњава и следеће посебне услове: стечено високо 
образовање у образовно-научном пољу друштвено-хуманис-
тичких наука, најмање пет година радног искуства у струци, 
да поседује организаторске способности. Кандидат за дирек-
тора дужан је да уз пријаву предложи програм рада и развоја 
Центра за културу Свилајнац за мандатни период од 4 годи-
не, као саставни део конкурсне документације. Стручна оспо-
собљеност, знања и вештине оцењују се у изборном поступку 
увидом у доказе који су приложени уз пријаву кандидата и 
усменим разговором са кандидатима који испуњавају усло-
ве утврђене конкурсом, који су доставили благовремене и 

потпуне пријаве на конкурс. Рок за подношење пријаве је 8 
дана од дана оглашавања и почиње да тече наредног дана 
од дана објављивања. Пријава са доказима о испуњавању 
услова подноси се у запечаћеној коверти, Управном одбору 
Центра за културу Свилајнац, на горенаведену адресу, са наз-
наком “За јавни конкурс за именовање директора Центра за 
културу Свилајнац”. Пријава на конкурс садржи: име и прези-
ме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, број 
телефона, и-мејл адресу, податке о образовању, податке о 
врсти и дужини радног искуства и податке о организаторс-
ким способностима. Докази који се прилажу уз пријаву: пред-
лог програма рада и развоја Центра за културу Свилајнац за 
период од четири године, оверена фотокопија дипломе или 
уверење о стеченој стручној спреми, оверена фотокопија 
радне књижице или потврда послодавца, исправе којима се 
доказује радно искуство у струци (потврде или други акти из 
којих се доказује најмање пет година радног искуства у стру-
ци), исправе којима се доказују организаторске способности 
(потврде или други акти из којих се доказује да лице има 
радно искуство у организовању рада и вођењу послова), уве-
рење да против кандидата није покренут кривични поступак, 
као и да није покренута истрага за кривична дела која га чине 
неподобним за обављање послова директора, извод из мати-
чне књиге рођених (издат на обрасцу сходно Закону о матич-
ним књигама („Службени гласник РС”, број 20/09 и 145/14), 
уверење о држављанству, не старије од шест месеци у односу 
на дан објављивања конкурса, доказ о општој здравственој 
способности (оригинал лекарског уверења), уверење да кан-
дидат није осуђиван. Неблаговремене, недопуштене, нера-
зумљиве или непотпуне пријаве уз које нису приложени сви 
потребни докази, УО Центра за културу одбацује закључком 
против кога се може изјавити посебна жалба оснивачу у року 
од три дана од дана достављања закључка, која не задржава 
извршење закључка. Лице задужено за давање обавештења 
о јавном конкурсу је Весна Богојевић, телефон: 035/321-048, 
сваког радног дана од 7.30 до 14.30 часова.

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
„ДУШАН МАТИЋ“

35230 Ћуприја, Милице Ценић 15

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: да кандидат има високу стручну спрему: VII степен 
стручне спреме или I или II степен академских студија, да има 
најмање пет година радног искуства у култури (у области пре-
тежне делатности установе), да поседује организационе спо-
собности, да се против кандидата не води истрага и да против 
њега није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне 
по службеној дужности, да је држављанин Републике Србије. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс потребно је доставити сле-
дећу конкурсну документацију: оверену копију дипломе или 
уверења о стеченој стручној спреми, оверену копију радне 
књижице или уверење о радном искуству, биографију која 
мора да садржи елементе који доказују стручност из дело-
круга рада библиотеке са кратким прегледом остварених 
резултата у раду и доказ о организационим способностима, 
предлог програма рада и развоја библиотеке за период од 
четири године, уверење суда, не старије од једног месеца, да 
се против кандидата не води истрага и да против њега није 
подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по служ-
беној дужности, уверење о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, 
оверену копију личне карте, лекарско уверење. Напред наве-
дена конкурсна документација подноси се препорученом 
пошиљком или лично на горенаведену адресу, са назнаком 
„За јавни конкурс за избор директора”. Рок за подношење 
пријава кандидата је 15 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и некомплетне пријаве неће се узимати 
у разматрање.

ЛЕСКОВАЦ

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
16240 Медвеђа, Васе Смајевића 10

тел. 016/891-340

Директор
на мандатни период 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, високо образовање 
на студијама другог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке струковне студије), односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године и одговарајући 
академски, односно стручни назив утврђен у области прав-
них, економских, психолошких, педагошких и андрагошких 
и социолошких наука, односно стручни назив дипломирани 
социјални радник; да је кандидат држављанин Републике 
Србије; да има најмање 5 година радног искуства у струци. 
Кандидати уз прописану конкурсну документацију подносе 
програм рада за мандатни период на који се врши избор. 
Директора именује надлежни орган Општине Медвеђа, на 
основу спроведеног конкурса, по прибављеном мишљењу 
УО Центра за социјални рад. Изборни поступак по конкурсу 

спроводи УО Центра за социјални рад и у том поступку раз-
матра пријаве, сачињава листу кандидата који су испунили 
прописане услове и доставља је заједно са својим мишљењем 
надлежном органу Општине Медвеђа. На именовање дирек-
тора Центра за социјални рад сагласност даје министарство 
надлежно за социјални рад. Кандидати уз пријаву на конкурс 
обавезно подносе следећу документацију: копију или очитану 
личну карту, диплому о завршеној стручној спреми, потврду о 
радном искуству у струци, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, уверење о здравственој способ-
ности (накнадно се доставља по доношењу одлуке о пријему 
кандидата), уверење да није осуђиван за кривично дело на 
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кри-
вично дело које га чини неподобним за обављање послова у 
државном органу (издаје надлежна полицијска управа), уве-
рење да није покренута истрага и да није подигнута оптужни-
ца (издаје надлежни суд). Докази о испуњавању услова дос-
тављају се у оригиналу или оверене фотокопије. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Рок 
за подношење пријава је најмање 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Пријаве се подносе на писарници или поштом 
на горенаведену адресу, са назнаком „Конкурс за директора“. 
Контакт телефон: 016/891-340.

НОВИ С А Д

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
“ТОДОР ДУКИН”

21220 Бечеј, Новосадска 104

Радно место - референт
на неодређено време ради замене запосленог 

који иде у пензију

УСЛОВИ: држављанство Републике Србије, пунолетство, 
општа здравствена способност, прописана стручна спрема и 
да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затво-
ра од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини 
неподобним за обављање послова у државном органу; III-IV 
степен стручне спреме; 5 година радног искуства.

ОСТАЛО: Уз пријаву приложити следећу документацију, у 
оригиналу или овереној фотокопији: уверење о држављан-
ству, не старије од шест месеци; извод из матичне књиге 
рођених, издат на обрасцу сходно Закону о матичним књи-
гама (“Сл. гласник РС”, бр. 20/09 и 145/2014); очитану лич-
ну карту или оверену копију личне карте; лекарско уверање, 
не старије од шест месеци; диплому о стеченом III или IV 
степену стручне спреме; уверење суда да против лица није 
покренута истрага и да није подигнута оптужница (не старије 
од шест месеци); уверење полицијске управе да лице није 
осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од 
најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини непо-
добним за обављање послова у државном органу (не старије 
од шест месеци); доказ о радном искуству; кратка биографија 
(до 1000 речи). Напомена: посебно ће се ценити познавање 
језика у службеној употреби у општини Бечеј. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаву са 
потребном документацијом доставити у року од 15 дана од 
дана објављивања, са назнаком “За Савет месне заједнице 
не отварати - по огласу”, поштом или лично на горенаведену 
адресу.

ПОЖ АРЕВАЦ

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

12311 Мало Црниће, Маршала Тита 80

Директор

Послови директора: организује и руководи радом, доноси акт 
о организацији и систематизацији послова и друга општа акта 
у складу са законом и статутом, извршава одлуке Управног 
одбора, представља и заступа Туристичку организацију, ста-
ра се о законитости рада - одговоран је за спровођење про-
грама рада, предлаже годишњи програм рада и пословања, 
одговоран је за материјално-финансијско пословање, подно-
си финансијске извештаје, годишњи извештај о раду, посло-
вању и годишњи обрачун, предлаже акте које доноси УО, 
одговоран је за спровођење рада ТО, одговара за коришћење 
и располагање имовином, врши друге послове одређене 
законом и статутом.

УСЛОВИ: Право пријављивања имају сви заинтересовани 
кандидати који осим општих услова прописаних одредбама 
Закона о раду (“Службени гласник РС”, број 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 - одлука УС), испуњавају 
и следеће посебне услове: да поседују високо образовање 
стечено на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, спе-
цијалистичким академским студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на факултету; 
радно искуство од четири године, од чега најмање две годи-
не на руководећим пословима; активно знање страног језика 
који је обухваћен наставним планом и програмом министар-
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ства надлежног за послове просвете; да нису осуђивани за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест 
месеци или за кажњиво дело које их чини неподобним за 
обављање послова директора. 

ОСТАЛО: Уз пријаву са биографијом, кандидати подно-
се: диплому или уверење о стеченој високој стручној спре-
ми (оверена фотокопија), извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија), уверење о држављан-
ству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија), 
уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело на 
безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за 
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање посло-
ва директора, доказ о радном искуству (оверена фотокопија 
радне књижице, уговори, решења или друге потврде) из 
којег се може утврдити на којим пословима и с којом струч-
ном спремом је стечено радно искуство, оверена фотокопија 
индекса или уверења факултета о положеним испитима из 
кога је видљиво да је кандидат слушао и положио испит/е 
из страног језика или сертификат о активном знању страног 
језика, биографију која садржи податке о досадашњем раду и 
оствареним резултатима, фотокопију личне карте. Пријава са 
пропратном документацијом подноси се у року од 15 дана од 
дана објављивања у публикацији “Послови”, УО Туристичке 
организације општине Мало Црниће, путем поште на горе-
наведену адресу или лично. Пријаве се подносе у затвореној 
коверти, са назнаком “Пријава на јавни конкурс за именовање 
директора Туристичке организације општине Мало Црниће”. 
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису прило-
жени сви потребни докази, Управни одбор одбацује закључ-
ком против кога није допуштена посебна жалба. Овај оглас 
објављује се у публикацији “Послови”.

ПРИЈЕПОЉЕ

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
ПРИЈЕПОЉЕ

31300 Пријепоље, Санџачких бригада 11

Директор
за мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора центра за социјални рад може бити 
именован држављанин Репулике Србије који је стекао висо-
ко образовања на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, специјалистичке академске студије, специјалис-
тичке струковне студије), односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године и одговрајуће академски, 
односно стручни назив утврђен у области правних, економ-
ских, психолошких, педагошких, андрагошких и социолош-
ких наука, односно стручни назив дипломирани социјални 
радник и има најмање пет година радног искустава у струци. 
Уз пријаву на конкурс, са радном биографијом, кандидат је 
дужан да поднесе програм рада за мандатни перод на који 
се врши именовање, оверену фотокопију дипломе о струч-
ној спреми, потврду о радном искуству у струци, уверење о 
држављанству, уверење да није осуђиван и да се протв њега 
не води кривични поступак. Конкурс је отворен 15 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“, а пријаве на 
конкурс могу бити послате поштом или предате непосредно 
у Центар за социјални рад Пријепоље сваког радног дана од 
07.00 до 14.30 часова, на горенаведену адресу. Неблаговре-
мено поднете пријаве и пријаве без потребне документације 
неће се разматрати.

ЈАВНА УСТАНОВА
ДОМ КУЛТУРЕ “ЈОВАН ТОМИЋ”

31320 Нова Варош
Трг војводе Петра Бојовића 5

тел. 033/61-130

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: висока стручна спрема (високо образовање на сту-
дијама II степена, дипломске академске студије мастер или 
високо образовање на основним судијама у трајању од чети-
ри године); најмање 5 година радног искуства у струци; да 
се против кандидата не води истрага и да није подигнута 
оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дуж-
ности, да кандидат није осуђиван за кривично дело које га 
чини недостојним за обављање дужности директора устано-
ве; држављанство Републике Србије; општа здравствена спо-
собност. Конкурсна документација мора да садржи: предлог 
програма рада и развоја установе за период од четири годи-
не; оверену копију дипломе или уверења о стеченој струч-
ној спреми; оверену копију радне књижице или други доказ 
о радном искуству; уверење надлежног органа да се против 
кандидата не води истрага и да није подигнута оптужница за 
кривична дела која га чине недостојним за обављање дуж-
ности директора установе (не старије од 6 месеци); уверење 
о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених; биографију кандидата који 
садржи елементе који доказују стручност из делокруга; доказ 
о здравственој способности - лекарско уверење (не старије од 

6 месеци). Директор се именује на основу спроведеног јавног 
конкурса, на период од четири године. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
“Послови”. Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању 
услова подносе се на горенаведену адресу, Управном одбору, 
са назнаком „За јавни конкурс за избор директора“. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве УО не разматра. О исходу огла-
са кандидати ће бити обавештени писаним путем. Контакт 
особа Биљана Аничић.

ЗАЈЕЧАР

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
СОКОБАЊА

18230 Сокобања, Немањина бб
тел. 018/830-436

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске сту-
дије, специјалистичке струковне студије), односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године и одгова-
рајући академски, односно стручни назив утврђен у области 
правних, економских, психолошких, педагошких, андрагош-
ких и социолошких наука, односно стручни назив: дипломи-
рани социјални радник и најмање 5 година радног искуства 
у струци.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати су дужни да доставе: пријаву 
на конкурс, диплому о стеченој стручној спреми, потврду о 
радном искуству у струци, програм рада за мандатни пери-
од. Кандидати треба да доставе и доказе о испуњавању 
општих услова који их чине подобним за рад у установама 
социјалне заштите: да су пунолетни (извод из МКР); да су 
држављани РС (држављанство не старије од 6 месеци); да 
поседују организаторске способности; да нису осуђивани и да 
се против њих не води кривични поступак. Пријаве са одгова-
рајућом документацијом подносе се у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве 
слати на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“.

        Трговина и услуге

ПРИМОХЕНИТО
24000 Суботица, Петра Хорвацког 96

тел. 063/585-473

Водоинсталатер
пробни рад 2 месеца

3 извршиоца

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме у било ком занимању, 
6 месеци искуства у струци. Јављање на телефон: 063/585-
473. Оглас је отворен до 20.10.2017. године.

„LILLY DROGERIE“ DOO
Београд - Стари град, Жоржа Клеменсоа 19

Магационер
на одређено време

15 извршилаца

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, без обзира на рад-
но искуство; рад у сменама. Трајање конкурса: до 22.10.2017. 
Потребно је да кандидати пошаљу своје радне биографије на 
и-мејл: vlade.kovacevic@lilly.rs.

Виљушкариста
на одређено време

10 извршилаца

УСЛОВИ: II, III, IV степен стручне спреме; радно искуство 
до 12 месеци; рад у сменама. Трајање конкурса: до попуне. 
Потребно је да кандидати пошаљу пријаве на и-мејл vlade.
kovacevic@lilly.rs.

„ВЕТЕРИНАРСКИ ПРОГРАМ“ ДОО
11070 Нови Београд

Булевар Арсенија Чарнојевића 115

Књиговођа
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном занимању, 
радно искуство 6 месеци, познавање рада на рачунару. Прија-
ве слати на e-mail: veterinarskiprogram@gmail.com, у року од 
30 дана од дана објављивања огласа.

„САВА“ ЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ
АДО БЕОГРАД

Београд - Савски венац
Булевар Војводе Мишића 51

Саветник за продају животних осигурања
за рад у Зрењанину, на одређено време

УСЛОВИ: IV степен - економски техничар, правни техничар, 
административни техничар, остале средње школе четворого-
дишњег трајања; радно искуство није битно; основна инфор-
матичка обука (Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook). Усло-
ви рада - теренски. Трајање конкурса: 25.10.2017. Кандидати 
треба да пошаљу CV на e-mail: kristijan.prcic@sava-zivot.rs.

„СИМПО“ АД ВРАЊЕ
Врање, Радничка 12

Продавац
на одређено време, место рада Земун и 

Палилула (Београд)
5 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме. Рад у сменама. Трајање 
конкурса: 27.10.2017. године. Потребно је да кандидати 
пошаљу пријаве и радне биографије на и-мејл: dragi.gajic@
simpo.rs.

ПТП ДИС ДОО
Крњево, Булевар ослобођења 1б

Деликатес - продавац
на одређено време,

место рада: Београд - Раковица
6 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме.

Касир - продавац
на одређено време,

место рада: Београд - Раковица
12 извршилаца

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме.

Месар
на одређено време,

место рада: Београд - Раковица
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме.

ОСТАЛО: Рад у сменама. Трајање конкурса: до 27.10.2017. 
Потребно је да се кандидати јаве на телефон: 066/330-966, 
контакт особа Наташа Радић.

„КНЕЗ ПЕТРОЛ“ ДОО
11273 Земун - Батајница, Царице Јелене 28

тел. 064/855-6248

Конобар/конобарица
у ресторану на Бензинској станици Рушањ

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, 6 месеци искуства у тра-
женом занимању. Оглас је отворен до попуне радног мес-
та. Кандитати се могу јавити на 064/855-63-08 (Светлана 
Јановјан).

„MARBO TEAM“ DOO
Земун, Угриновци, 34. нова 17

Бравар
10 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, техничке струке, знање 
послова заваривања. Кандидати се могу пријавити лично на 
горенаведену адресу, од 08.00 до 16.00 часова или се могу 
пријавити путем броја телефона 063/117-2206. Конкурс је 
отворен до 09.10.2017.

„LUPO HOME LINE“ DOO
22310 Шимановци, Крњешевачка 151

тел. 069/880-7210
e-mail: tatjana.jovicic@lupogroup.com

Наша фирма је чланица међународне компаније Lupo Group. 
Фирма се бави директном продајом посуђа врхунског квали-
тета, путем ресторанских презентација. Компанија поседује 
своје личне брендове Lupo Group и Lupo Marshall, које дист-
рибуира на територији Србије, Босне и Херцеговине и Црне 
Горе. 
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Оператер у телемаркетингу
пробни рад 3 недеље

20 извршилаца

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, пожељно је 
знање рада на рачунару, возачка Б категорије, радно иску-
ство небитно; посао подразумева позивање потенцијалних 
клијената ради заказивања посете презентацијској продаји. 
Пожељне особине: одличне вештине комуникације, изра-
жена упорност, оптимизам, самоконтрола. Нудимо: профе-
сионалну обуку, стимулативну зараду, бонусе, исплату без 
кашњења, могућност заснивања сталног радног односа, 
пријатне услове за рад. Уколико сте заинтересовани за ову 
позицију, испуњавате наведене услове и желите да будете 
део Лупо тима, позивамо вас да пошаљете своју радну био-
графију (CV) на и-мејл адресу: tatjana.jovicic@lupogroup.com. 
Контакт особа је Татјана Јовичић, 069/880-7210.

„TRIPLEX-YU LIFT“ DOO
15000 Шабац, Стојана Новаковића 28

e-mail: triplex@mts.rs
тел. 015/344-887

Лифт монтер - сервисер
2 извршиоца

УСЛОВИ: електротехничар или електромеханичар, за рад на 
пословима монтаже и сервиса лифтова; возачка дозвола Б 
категорије. Обезбеђена обука и надзор ментора.

„ДАЛАМБЕР“ ДОО
21000 Нови Сад, Благоја Паровића 1/35

тел. 060/517-20-22

Комерцијални техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: возачка дозвола Б категорије. Разговор са кандида-
тима договорен је за 11.10.2017. у 10 часова, у просторијама 
Филијале Шабац НСЗ.

UTR „BOSS“ СУБОТИЦА
Суботица, Матије Корвина 7-8

тел. 065/968-7777
e-mail: posao@bosscaffe.com

Конобар - шанкер
15 извршилаца

Опис посла: послови конобара и шанкера у ресторану - пицерији.

Кувар
10 извршилаца

Опис посла: припрема хладних и топлих оброка и пица.

Посластичар
10 извршилаца

Опис посла: послови посластичара у ресторану - пицерији.

УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен стручне спреме; оба-
везно радно искуство у траженом занимању. Обезбеђен 
смештај, обезбеђена исхрана, рад у сменама, послодавац пру-
жа подршку приликом запошљавања брачних парова (дру-
гом супружнику пружа помоћ у обезбеђивању запослења код 
другог послодавца у Суботици). Трајање конкурса: до попуне. 
Кандидати могу своје пријаве да пошаљу и-мејлом или да се 
јаве на телефон послодавца, лице за контакт Ивана Чакић.

ФРИЗЕРСКО-КОЗМЕТИЧКИ САЛОН
„САЊА АФРО ФРИЗЕРКА“

18205 Нишка Бања
Насеље Никола Тесла, Заплањска 39

e-mail: sanjicasany1@gmail.com

Мушко - женски фризер
пробни рад 2 месеца

УСЛОВИ: средња стручна спрема: мушко - женски фризер; 
радно искуство: 5 година. Телефон за контакт: 065/5260-949.

„JYSK“ DOO
31000 Ужице, Бањичка бб 

Продавац
са пола радног времена, на одређено време

УСЛОВИ: III - VI степен стручне спреме, без обзира на обра-
зовни профил. Пријаве и CV слати путем службеног сајта 
www.jysk.rs/посао, најкасније до 10.10.2017. године.

ДОО „ХРАСТ С&С 2000“
17540 Босилеград, Индустријска бб

тел. 069/635-014
e-mail: hrastnamestaj@gmail.com

Менаџер продаје
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: IV - VII степена стручне спреме било ког занимања, 
без обзира на радно искуство; возачка дозвола Б категорије; 
познавање рада на рачунару. Теренски рад на пословима 
продаје намештаја и продаје горива. Рок трајања конкурса: 
до попуне радног места. Kандидати могу своје радне биогра-
фије да доставе путем и-мејла, на адресу послодавца или 
јављањем на телефон: 069/635-014.

„КОПАОНИК“ АД
11000 Београд, Змај Јовина 3

e-mail: pravna.sluzba@kopaonik.co.rs

Комерцијалиста 

УСЛОВИ: дипломирани економиста, познавање рада на рачу-
нару, пожељно знање енглеског језика и пожељно поседо-
вање возачке дозволе Б категорије. Kандидати могу своје 
пријаве и радне биографије да пошаљу преко и-мејла. Кон-
курс траје до 12.10.2017. године.

„SMS-FORCE” DOO
21000 Нови Сад, Полгар Андраша 40Е

тел. 064/6170-975
e-mail: smspokret@gmail.com

Точилац
особа са инвалидитетом

2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме.

Спремачица
особа са инвалидитетом

УСЛОВИ: I степен стручне спреме.

Точилац
на одређено време, 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме.

ОСТАЛО: Рад у сменама. Јављање кандидата на наведени 
телефон и и-мејл. Рок за пријаву до 24.10.2017.

„DD DUNAV CORP“ DOO
21000 Нови Сад, Ђорђа Зличића 22

тел. 062/292-411

Хигијеничар
на одређено време 1 месец

2 извршиоца

Перач судова
на одређено време 1 месец

2 извршиоца

Шанкер
на одређено време 1 месец

2 извршиоца

Помоћни кувар
на одређено време 1 месец

4 извршиоца

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

Кувар
на одређено време 1 месец

3 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V, IV, III, II или I степен стручне 
спреме. Јављање кандидата на наведени телефон, од 9 до 16 
часова. Рок за пријаву до 21.10.2017.

SZR “BIO DESIGN”
21000 Нови Сад, Мике Антића 7
тел. 021/6617-472, 063/564-692

e-mail: bio1@sbb.rs

Бравар - варилац
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: III степен - бравар; рад у сменама; теренски рад; 
CO2, ТИГ; рад са челичним и иноxним профилима, ТВ и ХВ 
лимовима. Јављање кандидата на наведене телефоне и 
и-мејл. Рок за пријаву до 25.10.2017.

АЛЕКСАНДРА ПОПОВИЋ
ФРИЗЕРСКО-КОЗМЕТИЧКИ САЛОН

„АЛЕКСАНДРА-НС“
21000 Нови Сад, Булевар цара Лазара 98

тел. 062/595-059

Мушко-женски фризер
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: IV, III или II степен стручне спреме. Јављање канди-
дата на наведени телефон.

ДОО “БАСТА ПРОМЕТ”
21000 Нови Сад, Љубомира Ненадовића 3

тел. 021/6611-549
e-mail: bastapromet@gmail.com

Возач достављач
на одређено време 24 месеца

5 извршилаца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, возачка дозвола Б 
и Ц категорије, пожељно радно искуство. 

Продавац
на одређено време 24 месеца

5 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен матурант гимназије, економски техничар, 
продавац или III степен продавац, основна информатичка 
обука, пожељно радно искуство. 

Магационер
на одређено време 24 месеца

5 извршилаца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, возачка дозвола 
Б категорије.

ОСТАЛО: Рад у сменама. Јављање кандидата на наведене 
телефоне и и-мејл. Рок за пријаву до 26.10.2017.

СЗР “ТОП МАЈСТОР”
21000 Нови Сад, Браће Могин 16/19

тел. 060/6301-333

Водоинсталатер
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, возачка дозвола 
Б категорије; теренски рад; обезбеђен превоз. Јављање кан-
дидата на наведени телефон. Рок за пријаву до 26.10.2017.

АДВОКАТ БИЉАНА КРАЉ
21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 94

e-mail: biljana@advkralj.com

Адвокатски приправник
рад ван радног односа (волонтирање)

УСЛОВИ: VII/1 степен дипломирани правник/мастер правник, 
основна информатичка обука. Јављање кандидата на имејл. 
Рок за пријаву до 26.10.2017.

„ГАТ“ ДОО НОВИ САД
21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 30а

тел. 064/8677-120

Спремачица
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: I степен стручне спреме. Јављање кандидата на 
наведени телефон. Рок за пријаву до 27.10.2017.

Трговина и услуге  

Посао се не чека, 
посао се тражи
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„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
50 извршилаца

место рада: Београд, Суботица, Сомбор, Ниш, 
Крушевац, Панчево, Ваљево, Мајданпек, 

Горњи Милановац, Доњи Милановац, Ужице и 
Врбас, на одређено време

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме, без обзира на 
образовни профил, без обзира на радно искуство; пожељно 
основно познавање енглеског или руског језика. Трајање кон-
курса: до попуне радног места. Кандидати могу да се јаве на 
наведене телефонe или да своје радне биографије доставе на 
и-мејл послодавца.

„VIP SECURITY“ DOO
тел. 011/2282-970, 069/2737-222

e-mail: irena.djordjevic@vipsecurity.rs

Службеник обезбеђења
место рада: подручје Републике Србије изузев 

Београда, на одређено време 12 месеци
100 извршилаца

Опис посла: послови физичког обезбеђења објеката.

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, без обзира на рад-
но искуство; пожељно је да кандидат има положен стручни 
испит ППЗ и обуку за руковање оружјем. Рад у сменама, ноћ-
ни рад. Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандида-
ти се могу јавити послодавцу путем телефона или послати 
радну биографију на наведену мејл адресу. Лице за контакт 
Ирена Ђорђевић.

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 Аранђеловац); обез-
беђен смештај и исхрана. Рок трајања конкурса: до попуне 
радних места. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на 
горенаведени телефон, особа за контакт Немања Недељковић.

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

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

Радник у пекарско-индустријском погону
за рад у Пударцима (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 телефон: 060/810-1335, особа за контакт Јелена 
Сингер или да путем и-мејл адресе доставе радну биографију.

„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 реклам-
ног материјала - годину дана. Рок трајања конкурса: до попу-
не радног места. Заинтересовани кандидати могу своје радне 
биографије да доставе послодавцу путем мејла адресе или 
телефона.

„AMOROSO & DR LUIGI“
ДОО ВРАЊЕ

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

Комерцијалиста
на одређено време 3 месеца

Опис посла: продаја медицинске обуће.

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

„TOKRAM COMPANY“
DOO VRŠAC

Касир/касирка
на одређено време 12 месеци

за рад у Вршцу
10 извршилаца

Опис посла: продавање робе из асортимана послодавца, 
наплаћивање продате робе по важећим ценама уз издавање 
фискалног рачуна, вршење примопредаје касе и послова и 
предаје пазара на крају смене, љубазно и коректно пона-
шање према купцима и колегама,  поседовање уредне сани-
тарне књижице

УСЛОВИ: образовање и радно искуство нису битни. Обез-
беђен је смештај; рад је у сменама. Послодавац организује 
обуку за рад на каси. Потребна је прецизност и одговорност 
запослених лица у раду са новцем; неопходно је да канди-
дати буду спремни на тимски рад, вредни, одговорни, кому-
никативни, спремни да уче и напредују. Послодавац редовно 
исплаћује плату, бонусе и награде; плата 30.000 дин (нето) 
- плус бонуси и награде. Трајање конкурса до попуне радног 
места. Кандидати треба да се јаве надлежном саветнику за 
запошљавање ради пријављивања за групни разговор са 
послодавцем.

„TOKRAM COMPANY“
DOO VRŠAC

Точилац горива
на одређено време 12 месеци, за рад у Вршцу

10 извршилаца

Опис посла: услуживање купаца који долазе да наточе гори-
во, наплаћивање продатог горива по важећим ценама уз 
издавање фискалног рачуна, вршење сменског и дневног 
пописа горива, по завршетку посла у задњој смени обезбеђи-
вање инвентара и објекта од евентуалне штете, љубазно и 
коректно понашање према купцима и према колегама, уред-
но подвргавање санитарном прегледу и поседовање уредне 
санитарне књижице.

УСЛОВИ: образовање и радно искуство нису битни. Обез-
беђен је смештај; рад је у сменама; ноћни рад. Послодавац 
организује обуку за дато радно место. Потребна је прецизност 
и одговорност у раду са новцем; неопходно је да кандида-
ти буду спремни на тимски рад, вредни, одговорни, комуни-
кативни, спремни да уче и напредују. Послодавац редовно 
исплаћује плату, бонусе и награде; плата 30.000 дин (нето) 
- плус бонуси и награде. Трајање конкурса до попуне радног 
места.

„MAESTRO SOKO“ DOO
Соко Бања, Светог Саве 4

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

Mушко - женски фризер

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме траженог образовног 
профила; радно искуство 12 месеци. Обезбеђен превоз, обез-
беђен смештај. Трајање конкурса: до попуне радног места. 
Кандидати се могу јавити послодавцу путем и-мејла или теле-
фоном. Лице за контакт Жељко Баришић.

ДРУШТВО ЗА ЗАСТУПАЊЕ У 
ОСИГУРАЊУ

ПМП ЗАСТУПАЊЕ У ОСИГУРАЊУ
ДОО БЕОГРАД

11070 Нови Београд
Исмета Мујезиновића 19/4

Заступник у осигурању
место рада: подручјe Републике Србије, рад 
ван радног односа -  рад на привременим и 

повременим пословима
50 извршилаца

УСЛОВИ: IV, VI, VII степен стручне спреме; најмање 20 годи-
на радног искуства; високоатрактивна накнада, могућност 
радног односа, бесплатна обука у органзацији ПМП ради сти-
цања лиценце Народне банке Србије, могућност процентуал-
ног учешћа у власничкој структури, могућност учешћа у креи-
рању развоја привредног друштва, могућност напредовања 
до позиције директора. Рок трајања конкурса: до попуне. Кан-
дидати могу да се лично јаве на послодавцу на горенаведену 
адресу, радним даном од 9 до 15 часова или да доставе радну 
биографију путем поште. Лице за контакт Радиша Јовановић.

INCOM TRADING DOO
Београд, Ратка Митровића 45

тел. 011/2511-201

Комерцијалисткиње - комерцијалисти

Incom trading д.о.о. основан је 1980. године као мало поро-
дично предузеће. Сада се бави производњом пластичних кеса 
(производња је у Старој Пазови) и снабдевањем малопродај-
них објеката на територији Београда и Србије. Без наших 
производа не може се замислити рад ниједног малопродајног 
објекта, због тога тражимо људе који су спремни да обилазе 
старе и проналазе нове клијенте и заједно са нама наставе 
причу коју смо ми давно започели. Потребне су особе (6 извр-
шилаца женског пола и 8 извршилаца мушког пола) које имају 
1 до 2 године рада као комерцијалисти у било којој продаји, 
који хоће, желе и знају да се баве послом комерцијалисте.

Задаци радног места: обилазак малопродајних објеката на 
територији Београда, сви објекти који троше кесе трегерице 
(продавнице прехране, пекаре, месаре, здрава храна, апоте-
ке, фарбаре, текстилне, продавнице ципела, итд.). Тражимо 
позитивне, вредне, љубазне особе, изразито комуникативне.

УСЛОВИ: искуство у продаји/комерцијали минимум 1-2 годи-
не као комерцијалиста, у било којој трговини, тј. продаји; 
основе рада на рачунару; минимум средња стручна спре-
ма; возачка дозвола Б категорије (активан возач минимум 2 
године). Само кандидати који одговарају захтеваном профи-
лу људи биће контактирани и позвани на разговор. Свој CV 
пошаљите електронски на: office@incom.co.rs. 

      Медицина

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

За потребе
Војномедицинске академије, Војне болнице Ниш, 

Центра војномедицинских установа Београд и Војно-
медицинског центра Нови Сад планира расписивање 

конкурса за пријем у радни однос

Професионални војници
санитетске службе

на одређено време, уговор о раду до три 
године (са могућношћу даљег продужења)

130 извршилаца

Место рада:
• Београд: 109 медицинских техничара општег смера, 1 
педијатријска сестра, 1 гинеколошко-акушерска сестра, 12 
лабораторијских техничара и 2 фармацеутска техничара
• Ниш: 1 медицински техничар општег смера и
• Нови Сад: 4 медицинска техничара општег смера.

УСЛОВИ: медицински техничар општег смера, педијатријска 
сестра, гинеколошко-акушерска сестра, лабораторијски техни-
чар и фармацеутски техничар; без обзира на радно искуство; 
лица до 30 година; упут заинтересованих лица на добровољно 
служење војног рока са оружјем у Војску Србије.

Кандидати који нису добровољно служили војни рок са 
оружјем потребно је да поднесу пријаву за добровољно 
служење војног рока са оружјем надлежном центру Минис-
тарства одбране за локалну самоуправу, према месту преби-
валишта. После одслуженог војног рока са оружјем лица кон-
куришу за наведена радна места. За добровољно служење 

Трговина и услуге / Медицина

Први
утисак је

најважнији
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војног рока са оружјем у Војску Србије се могу пријавити 
кандидати мушког и женског пола који у календарској години 
навршавају од 19 до 30 година живота.

Општи услови за пријаву кандидата на добровољно 
служење војног рока су: да је лице држављанин Републи-
ке Србије; да није осуђено на казну малолетничког затвора 
или безусловно на казну затвора због кривичног дела (док 
казну не издржи или не буде пуштен уз условни отпуст); да 
се не води кривични поступак због кривичног дела за које 
се гони по службеној дужности; да је здравствено способно 
за војну службу; да није одслужило војни рок са оружјем и 
да има место пребивалишта на територији Републике Србије. 

Трајање конкурса: до попуне.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
„БАЊА КАЊИЖА”

24420 Кањижа, Народни парк бб

Кувар - посластичар
за потребе немедицинског сектора - Одељење 

ресторана и кухиње, на одређено време 
до повратка на рад привремено одсутног 

запосленог

УСЛОВИ: III степен стручне спреме угоститељског или пре-
храмбеног смера, положен приправнички испит. Потребно је 
да кандидат достави следећу документацију: пријаву на оглас 
са кратком биографијом, оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању одговарајућег профила, оверену фотоко-
пију уверења о положеном приправничком испиту. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве са документацијом доставити на горенаведену адре-
су Одељењу ресторана и кухиње са назнаком: „Пријава на 
оглас за пријем у радни однос за послове кувара - посласти-
чара”. Достављање и пријем пријава се врши најкасније до 
12.00 сати последњег дана истека рока за пријављивање.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

„СВЕТИ ВРАЧЕВИ“
23330 Нови Кнежевац

Краља Петра I Карађорђевића 85

Лекар опште медицине
пробни рад 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен медицински 
факултет, положен стручни испит, радно искуство најмање 
6 месеци.

Медицинска сестра - техничар на одсеку
пробни рад 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња меди-
цинска школа, положен стручни испит, радно искуство нај-
мање 6 месеци.

ОСТАЛО: Кандидати треба да доставе: оверену фотокопију 
дипломе о школској спреми, доказ о радном искуству, доказ 
о положеном стручном испиту - оверена фотокопија и доказ 
о радном искуству од најмање 6 месеци. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. Потребну документа-
цију уз пријаву доставити на горенаведену адресу, са назна-
ком „За оглас за пријем у радни однос“ или лично предати у 
правну службу Специјалне болнице.

ОПШТА БОЛНИЦА ПОЖАРЕВАЦ
12000 Пожаревац, Братства јединства 135

Виша/струковна медицинска сестра
у Служби гинекологије и акушерства, на 
одређено време ради замене привремено 
одсутне запослене због дужег боловања

Опис послова: ради послове опште неге болесника у опе-
рационом блоку; преузима болесника са одељења; ставља 
и скида болеснике са операционог стола; ставља болеснике 
у специјалан положај; стара се о исправности и одржавању 
опрационих столова, рефлектора и апарата потребних за 
рад; остало по налогу непосредног руководиоца.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кан-
дидат треба да има и завршену вишу/струковну медицинску 
школу - општи или гинеколошко-акушерски смер (VI степен) и 
положен стручни испит. Уз пријаву у којој је потребно навести 
за које радно место се пријављујете, треба доставити: кратку 
биографију са адресом и контакт телефоном, оверену фотоко-

пију дипломе о завршеној вишој/струковној медицинској шко-
ли (VI степен) - општи или гинеколошко-акушерски смер, ове-
рену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију, 
не старија од шест месеци). Кандидати који су радили у струци 
дужни су да доставе и оверену фотокопију лиценце.

Медицинска сестра
за рад у сали Службе офталмологије, на 

одређено време 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 методе у болничкој јединици (инди-
видуалним радом у групи); учествује у стручном оспособља-
вању здравствених радника; обезбеђује перманентан рад; 
врши надзор медицинских техничара над обављањем посло-
ва из оквира струке и вођења медицинске документације; 
води потребну документацију; остало по налогу непосредног 
руководиоца.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, услов 
је и завршена средња медицинска школа - општи смер 
(IV степен) и положен стручни испит. Уз пријаву, у којој је 
потребно навести за које радно место се пријављујете, треба 
доставити: кратку биографију са адресом и контакт телефо-
ном, оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој меди-
цинској школи (IVстепен) - општи смер, оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију, не старија 
од шест месеци). Кандидати који су радили у струци дужни су 
да доставе и оверену фотокопију лиценце.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и небла-
говремене пријаве се неће разматрати. Пријаву са документа-
цијом доставити на горенаведену адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ЛУКА”

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

Медицинска сестра - техничар општег 
смера

за рад у ОЈ Специјалистичко-консултативни 
прегледи, на одређено време до повратка 

запослене са боловања

УСЛОВИ: Кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс 
са кратком биографијом, бројем телефона и адресом, ове-
рену фотокопију дипломе о завршеном IV степену стручне 
спреме, оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, лиценцу или решење о упису у комору, ако поседује 
радно искуство, потребно је доставити радне карактеристи-
ке од претходног послодавца. Пријаве на оглас достављати 
у затвореним ковертама, писарници ОБ „Свети Лука“ или 
путем поште на горенаведену адресу, уз напомену „Пријава 
на оглас“, са навођењем радног места за које се конкурише. 
Уколико кандидат има и-мејл адресу, потребно је исту назна-
чити ради обавештавања о резултату конкурса. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити разматране. За ближе 
информације можете се обратити на телефон 026/240-725.

ДОМ ЗДРАВЉА БУЈАНОВАЦ
Бујановац, Карађорђа Петровића 328

тел. 017/651-315

Виша гинеколошко-акушерска сестра
на одређено време ради замене до 17.05.2018. 

године, у Одељењу за здравствену заштиту 
жена

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша гинеколошко-аку-
шерска сестра и положен стручни испит. Кандидати уз 
пријаву на оглас подносе следећа документа: молбу за пријем 
са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном; 
диплому о завршеној школи (оверена фотокопија); уверење 
о положеном стручном испиту (оверена фотокопија); решење 
о упису у комору или лиценцу о раду (оверене копије); извод 
из матичне књиге рођених (оверена фотокопија); уверење о 
држављанству, не старије од 6 месеци (оверена фотокопија); 
уверење суда да се не води кривични поступак, не старије 
од 6 месеци; лекарско уверење (не старије од 6 месеци). У 
захтеву (молби) кандидат треба да наведе документацију коју 
је доставио поводом огласа. Пријаве на оглас се могу подне-
ти лично у ДЗ, сваког радног дана од 07.00 до 14.00 часова, 
у затвореној коверти или послати препоручено поштом на 
адресу ДЗ Бујановац, са назнаком „За оглас“ и називом радног 
места. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“. Документација која није благовремена 
неће бити разматрана. Изабрани кандидати биће обавештени 
писаним путем.

ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 10

тел. 035/573-186

Медицински техничар
на одређено време до 24 месеца због 

повећаног обима посла, за рад у Служби за 
здравствену заштиту одраслог становништва

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са кандидат треба да испуњава и посебне услове: завршена 
средња медицинска школа - општи смер, положен стручни 
испит, лиценца за самосталан рад у струци или решење о 
упису у комору. Кандидати подносе: пријаву на оглас, кратку 
биографију, фотокопију извода из матичне књиге рођених, 
фотокопију уверења о држављанству, фотокопију дипломе о 
завршеној средњој медицинској школи - општи смер, фото-
копију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију 
лиценце или решење о упису у надлежну комору, лекарско 
уверење (подноси кандидат који буде био изабран на кон-
курсу). Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт 
телефоном, као и документа којима се доказује испуњеност 
услова конкурса, донети лично у писарницу ДЗ или послати 
на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс 
за радно место медицинског техничара за рад уСлужби за 
здравствену заштиту одраслог становништва“. Кандидати 
који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор 
ради пружања додатних података који могу бити важни за 
одлуку о пријему. Неблаговремене, недозвољене, непотписа-
не пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом 
документацијом, неће бити разматране. По завршетку кон-
курса предата документа се неће враћати кандидатима.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „РИБАРСКА БАЊА”

37205 Рибарска Бања

Доктор медицине
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршен медицински факултет (VII степен струч-
не спреме), обављен приправнички стаж и положен стручни 
испит, минимум 3 месеца радног искуства са тежим пацијен-
тима. Кандидати су обавезни да доставе: кратку биографију 
са адресом, контакт телефоном и и-мејл адресом, неовере-
не фотокопије радне књижице, дипломе о завршеној школи, 
положеног стручног испита.

Физиотерапеут

УСЛОВИ: виша медицинска школа, смер физиотерапеут 
(VI степен стручне спреме), обављен приправнички стаж и 
положен стручни испит, минимум 1 година радног искуства 
са тежим пацијентима. Кандидати су обавезни да доставе: 
кратку биографију са адресом, контакт телефоном и и-мејл 
адресом, неоверене фотокопије радне књижице, дипломе о 
завршеној школи, положеног стручног испита.

Физиотерапеутски техничар

УСЛОВИ: средња медицинска школа, смер физиотерапеут 
(IV степен стручне спреме), обављен приправнички стаж и 
положен стручни испит, минимум 1 година радног искуства 
са тежим пацијентима. Кандидати су обавезни да доставе: 
кратку биографију са адресом, контакт телефоном и и-мејл 
адресом, неоверене фотокопије радне књижице, дипломе о 
завршеној школи, положеног стручног испита.

Медицинска сестра - техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња медицинска школа (IV степен стручне спре-
ме), обављен приправнички стаж и положен стручни испит, 
минимум 1 година радног искуства са полупокретним и непо-
кретним пацијентима. Кандидати су обавезни да доставе: 
кратку биографију са адресом, контакт телефоном и и-мејл 
адресом, неоверене фотокопије радне књижице, дипломе о 
завршеној школи, положеног стручног испита.

Возач
болничког санитетског
транспорта и аутобуса

УСЛОВИ: завршена средња занатска школа (III степен стручне 
спреме), Б и Д категорија за управљање моторним возилом, 
минимум 6 месеци радног искуства. Кандидати су обавезни да 
доставе: кратку биографију са адресом, контакт телефоном и 
и-мејл адресом, неоверене фотокопије радне књижице, дипло-
ме о завршеној школи, положеног возачког испита.

Спремач у здравству

УСЛОВИ: завршена осмогодишња или школа за ПК раднике, 
минимум 1 година радног искуства на пословима спремача у 
здравству. Кандидати су обавезни да доставе: кратку биогра-

Медицина
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фију са адресом, контакт телефоном и и-мејл адресом, нео-
верене фотокопије радне књижице и сведочанства/дипломе 
о завршеној школи.

ОСТАЛО: Пријаве са потребном документацијом достављају 
се у затвореним ковертама на адресу: Специјална болница 
за рехабилитацију „Рибарска Бања”, 37205 Рибарска Бања, 
Служба за правне, кадровске и опште послове, са назнаком 
„Пријава за конкурс”, са навођењем радног места за које се 
конкурише. Пријаве морају да буду примљене у Специјалној 
болници за рехабилитацију најкасније осмог дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови”. Пријаве са 
непотпуним подацима и непотпуном документацијом ће бити 
одбијене као непотпуне. 

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ“

Београд - Палилула, Кнез Данилова 16

Виша медицинска сестра
пробни рад

Опис послова: припрема податке за план рада и план вак-
цинације, врши контролу, прикупља извештаје о извршењу 
периодичних и годишњих планова рада, организује стручна 
предавања са родитељима у саветовалишту, школама и мес-
ним заједницама и сарађује са њима, руководи радом у саве-
товалишту, контролише, стара се о правилној употреби вак-
цине, требује ампулиране лекове и сав потрошни материјал, 
ради на картотеци и врши евидентирање регистрованих оси-
гураника, ради све послове описане код послова медицинске 
сестре са средњом спремом, врши едукацију медицинских 
сестара и води их током приправничког стажа, бави се здрав-
ствено-васпитним радом, фактурише здравствене услуге које 
пружа, ради и друге послове из делокруга своје струке по 
налогу одговорне медицинске сестре и непосреног руково-
диоца и начелника службе којима је одговорна за свој рад.

УСЛОВИ: Завршена виша медицинска школа, педијатријског 
или општег смера, положен стручни испит, VI степен струч-
не спреме, лиценца или решење о упису у комору, познавање 
рада на рачунару (основни пакет MS Office и Windows окру-
жење).

Медицинска сестра - техничар
пробни рад

Опис послова: води потребну евиденцију о осигураницима, 
здравственом стању корисника и популације, учествује у 
превентивним прегледима, скрининзима и здравствено-вас-
питном раду, врши примарну обраду ране/завој и по потреби 
компресивни завој и тампонаду, ставља фиксациони завој и 
врши скидање конаца и копчи, ЕКГ, инхалације, инфузија, 
врши апликовање хуманог имуноглобулина и других леко-
ва, инцизија, транспортну имобилизацију, обраду опекотина, 
испирање уха, превијање у стану болесника, даје вакцине у 
амбуланти и на терену, као и ињекције у сужби и стану болес-
ника, прати болесника до болнице, по налогу лекара, врши 
требовање и набавку ампулираних лекова и инструмената. 
Контролише рок трајања лекова и санитетског материјала и 
контролише хладни ланац лекова, ради са компјутерима и 
видео терминалима, обавља послове на пријему пацијена-
та, наплата партиципације у складу са прописима и слично, 
одговорна је за правилно вођење медицинске документације, 
фактурише здравствене услуге које пружа, учествује у изради 
извештаја, учествује у спровођењу плана здравствено-вас-
питног рада, ради у тиму, врши заказивање пацијената лич-
но и телефоном, врши стерилизацију инструмената, обавља 
дезинфекцију радног простора у интервенцијама, превија-
лишту и ординацији, разврстава медицински отпад, обеле-
жава и одлаже у за то предвиђене кесе, узима брис рана, 
ради и остале послове из свог делокруга по налогу одговорне 
сестре, за свој рад одговора одговорној медицинској сестри, 
непосредном руководиоцу и начелнику службе.

УСЛОВИ: Завршена средња медицинска школа, IV степен 
стручне спреме, општи смер, положен стручни испит, лицен-
ца или решење о упису у комору, познавање рада на рачуна-
ру (основни пакет MS Office и Windows окружење).

ОСТАЛО: Уз молбу приложити: биографију, фотокопију 
дипломе о завршеној школи, фотокопију дипломе о поло-
женом стручном испиту, фотокопију лиценце или фотоко-
пију решења о упису у комору и фотокопију држављанства. 
Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају кандида-
тима. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављи-
вања огласа, поштом или личном доставом у писарницу ДЗ 
„Др Милутин Ивковић”, Кнез Данилова 16, IV спрат, соба 
број 12. Обавезно назначити за које радно место се конку-
рише. Резултати огласа ће бити објављени на сајту ДЗ www.
dzpalilula.org.rs и на огласној табли - IV спрат.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ИНТЕРНЕ БОЛЕСТИ ВРЊАЧКА БАЊА

36210 Врњачка Бања, 8. марта 12

Медицинска сестра - техничар
на одељењу Интерне медицине, на одређено 
време до повратка запослене са породиљског 
одсуства и одсуства ради неге детета, пробни 

рад у трајању од једног месеца
2 извршиоца

Опис посла: спроводи општу негу болесника (одржавање 
хигијене болесника и његове околине, храњење болесника, 
испомоћ лекару код прегледа болесника, обавља медицин-
ско-техничке радње), припрема санитетски материјал, при-
бор и инструменте за дезинфекцију и њихово стерилисање, 
прикупља излучевине болесника за преглед и за лаборато-
ријске анализе, предузима потребне мере за спречавање 
интрахоспиталне инфекције, учествује у подели терапије и у 
спровођењу специјалне неге болесника по потреби, по потре-
би иде у пратњу болесника, води медицинску и другу доку-
ментацију. У јединицама интензивне неге спроводи општу 
и специјалну негу болесника, интензивно прати виталне 
функције болесника, непосредно или преко монитора и води 
прописане евиденције свих релевантних вредности функција 
виталних органа болесника, води потребну медицинску и дру-
гу документацију, обавља и друге послове из своје струке и 
друге послове по налогу претпостављених и директора.

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду 
(“Сл. гласник РС”, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), кан-
дидат мора да испуњава и посебне услове: IV степен стручне 
спреме: средња медицинска школа општег смера и положен 
стручни испит за медицинску сестру. Кандидати уз пријаву 
подносе: оверену копију дипломе о завршеној средњој меди-
цинској школи; оверену копију уверења о положеном стручном 
испиту за медицинску сестру; уверења о држављанству (ори-
гинал или оверену копију не старију од шест месеци); потврду 
да нису осуђивани; копију извода из матичне књиге венчаних 
ако је кандидат променио презиме; европски CV на српском 
језику; лиценцу или решење о упису у КМСЗТС (оригинал или 
оверену копију). Пријаве са документацијом доставити лично 
или препоручено на горенаведену адресу. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији 
“Послови”. Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити 
позвани на разговор ради пружања додатних информација. 
Приликом заснивања радног односа изабрани кандидат дужан 
је да достави лекарско уверење као доказ о здравственој спо-
собности за обављање послова за које је заснива радни однос. 
Оглас се објављује у публикацији “Послови” и интернет стра-
ници Министарства здравља РС. Одлука о избору кандидата 
биће донета у року од 30 дана од дана истека рока за пријаву 
кандидата. Кандидати који не буду примљени могу захтевати 
повраћај конкурсне документације. За све информације може-
те се обратити на телефон: 036/613-450.

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 заинтере-
сован и за ангажовање приправника, односно не инсистира 
на радном искуству. Рад у сменама, дужина радног времена 
7,5 сати. Трајање конкурса: до попуне. Заинтересовани кан-
дидати могу своје радне биографије да доставе путем поште, 
мејл адресе или да се јаве на контакт телефон.

АУТО-ЦЕНТАР „ЗОКИ“ ДОО ПАНЧЕВО
Панчево, Книћанинова 1/а

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

Лекар специјалиста офталмологије
на неодређено време

Лекар специјалиста оториноларингологије
на неодређено време

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

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
МАЈКЕ И ДЕТЕТА

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

тел. 011/310-81-08

Лекар специјалиста
на Одељењу за офталмологију, пробни рад 3 

месеца

УСЛОВИ: медицински факултет, специјалиста офталмоло-
гије, просечна оцена у току студија већа од 8, активно знање 
енглеског или неког другог светског језика.

Лекар опште медицине
у Педијатријској клиници, пробни рад 3 

месеца
3 извршиоца

УСЛОВИ: медицински факултет, просечна оцена у току сту-
дија већа од 8, активно знање енглеског или неког другог 
светског језика.

Лекар опште медицине
у Клиници за дечију хирургију, пробни рад 3 

месеца

УСЛОВИ: медицински факултет, просечна оцена у току сту-
дија већа од 8, активно знање енглеског или неког другог 
светског језика.

Лекар опште медицине
за послове интензивне неге у Клиници за 

дечију хирургију, пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: медицински факултет, просечна оцена у току сту-
дија већа од 8, активно знање енглеског или неког другог 
светског језика.

ОСТАЛО: Уз пријаву поднети кратку пословну биографију, 
фотокопију дипломе о стеченом образовању за доктора 
медицине и о специјализацији за специјалисту офталмоло-
гије, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, 
фотокопију лиценце за рад или решења о упису у комору и 
адекватне препоруке ментора и наставника одговарајуће спе-
цијализације. Предност ће имати кандидати који имају рад-
но искуство у здравственим установама терцијарног нивоа 
дечије здравствене заштите. Кандидат који буде изабран 
за пријем у радни однос пре склапања уговора о раду дос-
тавља доказ о општој здравственој способности, оверене 
фотокопије: дипломе, уверења о положеном стручном испи-
ту, лиценце или решења о упису у именик у Лекарску комо-
ру Србије, фотокопије: одјаве на претходно осигурање - МА 
обрасца, личне карте и радне књижице уколико је поседује 
због израчунавања стажа и минулог рада. Пријаве и доказе о 
испуњености услова могу се предати лично на Архиви инсти-
тута или путем поште на наведену адресу, са назнаком „За 
конкурс за лекаре“.

ДЗ „Др СИМО МИЛОШЕВИЋ“
Чукарица

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

Дипломирани правник
на одређено време, у Служби за правне, 
економско-финансијске, техничке и др. 

послове

УСЛОВИ: завршен правни факултет, VII/1 степен стручне 
спреме, познавање рада на рачунару (основни пакет MS 
Office и Windows окружење), познавање рада из области јав-
них набавки, радно искуство од 1 године. Кандидати подносе: 
пријаву на оглас са кратком биографијом, фотокопију дипло-
ме о завршеном правном факултету, извод из матичне књи-
ге рођених/венчаних, уверење о држављанству, фотокопију 
личне карте. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања. Пријаве се подносе на горенаведену адресу 
или на архиви ДЗ, III спрат, соба бр. 15. Пријаве поднете 
мимо означеног рока и без потпуне документације неће се 
узимати у разматрање. Како достављену документацију на 
објављене конкурсе не враћамо кандидатима, иста не мора 
бити оверена. Одлука о избору кандидата, биће објављена 
сајту ДЗ “Др Симо Милошевић“.

Медицина

Национална служба 
за запошљавање

Први
утисак је

најважнији
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ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

тел. 018/804-256

Медицинска сестра - техничар општег 
смера

за рад у Служби за здравствену заштиту 
одраслих становника, кућно лечење, 

здравствену негу и епидемиологију, на 
одређено време до повратка одсутног 

радника

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме: медицинска сестра - тех-
ничар општег смера са положеним стручним испитом. Кан-
дидати су у обавези да уз пријаву доставе: оверен препис 
или фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској 
школи општег смера; оверен препис или фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту; оверену фотокопију возачке 
дозволе Б1 категорије и писану изјаву да је кандидат активан 
возач; биографију са адресом и контакт телефоном; изјаву да 
је кандидат здравствено способан за тражене послове. Иза-
брани кандидат је у обавези да приликом заснивања радног 
односа достави уверење о здравственој способности. Пријаве 
доставити лично или поштом на горенаведену адресу, са наз-
наком: “Пријава на оглас број 23/2017”. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће бити разматране.

ОПШТА БОЛНИЦА ПОЖАРЕВАЦ
12000 Пожаревац, Братства јединства 135

Виши/струковни радиолошки техничар у 
АТД служби

ради замене привремено одсутне запослене, 
због дужег боловања, до њеног повратка

Опис послова: обавља послове вишег радиолошког техни-
чара, односно струковног медицинског радиолога; задужен 
је за ефикасну и функционалну организацију рада; обавља 
стандардна и специјална рендгенолошка снимања, нативно 
или уз примену контрастних средстава; врши прегледе на 
компјутеризованом томографу, самостално или уз специја-
листу радиологије; асистира специјалисти радиологије код 
ултразвучних прегледа; врши припрему и позиционирање 
болесника за преглед; припрема потребан материјал за ради-
олошку дијагностику; поставља интравенску канилу болесни-
ку за апликацију контрастног средства; примењује антишок 
терапију у случају појаве алергијске реакције код болес-
ника; придржава се законом прописаних заштитних мера у 
зони јонизујућег зрачења; води евиденцију о број прегледа 
и утрошку материјала; води уредну медицинску документа-
цију; обавља и друге послове по налогу непосредног руково-
диоца. Поред општих услова предвиђених законом, кандидат 
треба да има и завршену вишу/струковну медицинску школу 
- радиолшки смер (VI степен) и положен стручни испит. Уз 
пријаву, у којој је потребно навести за које радно место се 
пријављујете, треба доставити: кратку биографију са адре-
сом и контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе о 
завршеној вишој/струковној медицинској школи (VI степен) - 
радиолошки смер, оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверену фотокопију, не старија од шест месеци). Канди-
дати који су радили у струци дужни су да доставе и овере-
ну фотокопију лиценце. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији “Послови”. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве се неће разматрати. Пријаву са доку-
ментацијом доставити на горенаведену адресу.

ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО-ХИРУРШКЕ 
БОЛЕСТИ

„БАЊИЦА“
11000 Београд, Михаила Аврамовића 28

тел. 011/6660-466

Медицинска сестра - техничар
пробни рад 3 месеца

11 извршилаца

УСЛОВИ: Кандидати су обавезни да доставе уз пријаву: ове-
рен препис или фотокопију дипломе о завршеној средњој 
медицинској школи - општи смер (са просечном оценом), 
оверен препис или фотокопију дипломе о положеном струч-
ном испиту, потврду Националне службе за запошљавање 
о дужини чекања на запослење, доказ о радном искуству 
у струци након положеног испита на пословима пружања 
здравствене заштите, укључујући и волонтерски стаж (фото-
копија радне књижице или потврда послодавца), фотокопију 
личне карте или очитану личну карту (уколико лична карта 
поседује чип), биографију са адресом и контакт телефоном.

Медицински техничар у трансфузији
пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: Кандидати су обавезни да доставе уз пријаву: ове-
рен препис или фотокопију дипломе о завршеној средњој 
медицинској школи (са просечном оценом), оверен препис 
или фотокопију дипломе о положеном специјалистичком 
испиту за рад у трансфузији крви, потврду издату од стра-
не Националне службе за запошљавање о дужини чекања 
на запослење, доказ о радном искуству у струци након поло-
женог испита на пословима пружања здравствене заштите, 
укључујући и волонтерски стаж (фотокопија радне књижице 
или потврда послодавца), фотокопију личне карте или очита-
ну личну карту (уколико лична карта поседује чип), биогра-
фију са адресом и контакт телефоном.

Лабораторијски техничар
пробни рад 3 месеца

3 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати су обавезни да доставе уз пријаву: ове-
рен препис или фотокопију дипломе о завршеној средњој 
медицинској школи - смер за лабораторијске техничаре (са 
просечном оценом), оверен препис или фотокопију дипло-
ме о положеном стручном испиту, потврду Националне 
службе за запошљавање о дужини чекања на запослење, 
доказ о радном искуству у струци након положеног испита 
на пословима пружања здравствене заштите, укључујући и 
волонтерски стаж (фотокопија радне књижице или потврда 
послодавца), фотокопију личне карте или очитану личну кар-
ту (уколико лична карта поседује чип), биографију са адресом 
и контакт телефоном.

ОСТАЛО: Пожељно је претходно радно искуство у стационар-
ним здравственим установама на истим или сличним послови-
ма. Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови”. Наведена документа не смеју 
бити старија од шест месеци, а приложене фотокопије морају 
бити оверене од надлежног органа. Пријаве са непотпуном 
документацијом или које нису у складу са условима из овог 
огласа, као и неблаговремене пријаве неће бити разматране. 
Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

„ЛИН ЛАБ“ ЛАБОРАТОРИЈА
21000 Нови Сад, Булевар цара Лазара 108

тел. 064/2729-755
e-mail: linlabns@gmail.com

Лабораторијски техничар - медицински

УСЛОВИ: IV степен, медицинско-лабораторијски техничар. 
Рад у сменама. Јављање кандидата на неведени телефон и 
и-мејл. Рок за пријаву до 25.10.2017.

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 
ВОЈВОДИНЕ

21000 Нови Сад, Футошка 121

Здравствени сарадник на промоцији 
здравља

у Одсеку за здравствено васпитање и здравље 
заједнице у Центру за промоцију здравља

Опис послова: учествује у праћењу, истраживању и анализи 
здравственог стања и здравствене културе становништва и 
изради и евалуацији плана и програма здравственог васпи-
тања и програма акција у заједници, краткорочних и дугороч-
них; теренским радом успоставља контакт са здравственим, 
просветним и другим стручњацима и организацијама које 
се баве промоцијом здравља; прати примену и извршавање 
планова и програма здравственог васпитања води бригу о 
евиденцијама здравствено васпитног рада и примену струч-
но-методолошких упутстава и огледних здравствено-васпит-
них средстава; учествује у спровођењу програма промоције 
здравља и програма акција који су посебно усмерени на 
осетљиве групације (труднице, мала и предшколска деца, 
школска деца и омладина, лица старија од 65 година живота 
и особе са инвалидитетом) у заједници, у сарадњи са свим 
заинтересованим партнерима (предшколске установе, шко-
ле, радне организације, здравствене установе, институције 
локалне самоуправе организација цивилног друштва и др.); 
покретање свих видова партнерства у области васпитања за 
здравље; учествује у изради здравствено-васпитних и промо-
тивних материјала; учествује у здравственом информисању 
популације; прати и проучава психолошке детерминанте 
понашања у вези са здрављем; разрађује моделе промене 
понашања као основе здравствено васпитних интервенција; 
прати и евалуира примењене интервенције; учествује у орга-
низовању и спровођењу циљаних истраживања користећи 
квантитативну и квалитативну методологију истраживања; 
ради на едукацији едукатора и становништва; осмишљава 
и спроводи интервенције са циљем унапређења менталног 
здравља у заједници; сачињава извештаје из делокруга свог 
рада; учествује у раду комисија, радних група и других тела 
у складу са општим актима Института, по решењу директора; 
обавља и друге сродне послове који су у складу са стручном 
спремом и за које је стекао одређена знања и звања а по 
налогу непосредног руководиоца.

УСЛОВИ: стечено високо образовање - звање дипломира-
ног психолога, положен стручни испит. Документација која 
се доставља уз пријаву: оверена фотокопија дипломе о сте-
ченом звању дипломираног психолога, оверена фотокопија 
уверења/потврде о положеном стручном испиту, фотокопија 
очитане личне карте.

Доктор медицине
у Одсеку за обавезне здравствене прегледе 

одређених категорија запослених у Центру за 
контролу и превенцију болести

Опис послова: спроводи здравствене прегледе одређених 
категорија становника које подлежу здравственом надзору, 
у Одсеку и на терену (анамнеза, клинички преглед, циљана 
здравствена едукација); под надзором лекара специјалисте 
епидемиологије организује надзор над здравственим пре-
гледима одређених категорија запослених лица; учествује у 
епидемиолошком испитивању (анкета) лица оболелих, екс-
понираних и сумњивих на заразну болест; поставља инди-
кације за узорковање и узорке болесничког материјала за 
лабораторијске анализе; учествује у контроли узорковања за 
лабораторијске анализе; учествује у епидемиолошком испи-
тивању (анкета) клицоноша, односно носилаца узрочника 
заразних болести; писање пријаве заразне болести односно 
клицоноштва, односно носилаца узрочника заразних боле-
сти; учествује у контролним прегледима (респираторно и 
цревно клицоноштво и др) до оздрављења односно обескли-
чења заражених лица; учествује у изради извештаја о раду 
Одсека; ради на едукацији здравствених радника и корисника 
услуге; спроводи здравствено-васпитни рад са корисницима 
услуга Одсека; бави се научно-истраживачким радом; учест-
вује у раду комисија, радних група и других тела у складу са 
општим актима Института, по решењу директора; обавља и 
друге сродне послове који су у складу са стручном спремом и 
за које је стекао одређена знања и звања а по налогу непо-
средног руководиоца.

УСЛОВИ: стечено високо образовање - звање доктора меди-
цине; положен стручни испит; лиценца; положен испит за 
возача Б категорије. Документација која се доставља уз 
пријаву: оверена фотокопија дипломе о стеченом звању 
доктора медицине; оверена фотокопија уверења/потврде о 
положеном стручном испиту; оверена фотокопија лиценце; 
фотокопија очитане личне карте; фотокопија возачке дозво-
ле Б категорије.

Здравствени сарадник - аналитичар
у екотоксиколошкој лабораторији, у Одсеку 

лабораторијских служби у Центру за хигијену 
и хуману екологију

Опис послова: обавља и уводи лабораторијске анализе из 
области рада лабораторије, поступцима прописаним систе-
мом менаџмента сагласно захтевима стандарда СРПС ИСО/
ИЕЦ 17025; оцењивање резултата лабораторијских испити-
вања; прати и одговоран је за спровођење акредитованих и 
других метода из области рада Одсека лабораторијских служ-
би, поступцима прописаним системом менаџмента сагласно 
захтевима стандарда СРПС ИСО/ИЕЦ 17025; води бригу о 
правовременом издавању резултата који су у надлежности 
Одсека лабораторијских служби; прати законску основу која 
се односи на област рада лабораторијских служби; примењује 
принципе добре лабораторијске и хигијенске праксе; прати 
законску основу и стандарде који су у вези са радом лабо-
раторијских служби; прати и одговоран је за спровођење 
надзора над методама које се користе у раду Одсека лабо-
раторијских служби; учествује у припремема за увођење 
нових метода рада и обради података и извештаја; предла-
же сарадњу са свим наручиоцима посла из делокруга рада 
Одсека; учествује у изради планова и извештаја; примењује 
високоспецијализоване методе анализе ризика (утврђивање 
опасности, управљање ризицима и информисање о ризици-
ма) у процени здравственог стања популације; учествује у 
раду високоспецијализованих радних тела за израду нацио-
налних прописа и стратешких докумената из области рада 
по решењима надлежних министарстава и других управних 
органа; учествује у едукацији специјализаната из санитарне 
хемије; бави се научно-истраживачким радом; обавља посло-
ве у складу са писменим овлашћењем које му изда непо-
средни руководилац а који су везани за систем менаџмента 
сагласно захтевима стандарда СРПС ИСО/ИЕЦ 17025; учест-
вује у раду комисија, радних група и других тела у складу са 
општим актима Института, по решењу директора; обавља и 
друге сродне послове који су у складу са стручном спремом и 
за које је стекао одређена знања и звања а по налогу непо-
средног руководиоца.

УСЛОВИ: високо образовање, технолошки факултет; поло-
жен стручни испит. Документација која се доставља уз 
пријаву: оверена фотокопија дипломе о стеченом звању 
дипломираног инжењера технологије, оверена фотокопија 
уверења/потврде о положеном стручном испиту, фотокопија 
очитане личне карте. 

ОСТАЛО: У складу са Правилником о изменама и допуна-
ма Правилника о организацији и ситематизацији посло-
ва у Институту за јавно здравље Војводине (бр. 01-40/5 од 

Медицина
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28.09.2017.). С обзиром да је Колективним уговором Инсти-
тута за јавно здравље Војводине бр. 01-194/7 од 25.05.2015. 
године, прописано да се радни однос у Институту заснива 
расписивањем јавног огласа од стране директора Института, 
одлучено је као у диспозитиву. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са потребном 
документацијом предају се на писарницу (соба 53) на горена-
ведену адресу Института, са назнаком “За јавни оглас” или се 
шаљу путем поште.

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ САД

21000 Нови Сад, Булевар цара Лазара 75

1) Гинеколошко-акушерска сестра
у ординацији

Опис послова: прима пацијенте, отвара и издаје картоне, 
врши тријажу пацијената, припрема пацијенте за преглед 
и по потреби асистира лекару код одређених прегледа и 
интервенција, суши фиксиране плочице ПАП налаза, фарба и 
шаље на анализу са пропратном документацијом, као и нала-
зе вагиналног секрета, пакује и одлаже плочице, врши вак-
цинацију и даје ординирану терапију, ради на апаратима који 
су уведени у радни процес, врши стерилизацију и припрему 
материјала, инструмената и апарата за рад, води прописане 
евиденције, попуњава картоне, рецепте и остале обрасце, 
фактурише извршене услуге и услуге узимања и анализе 
ПАП бриса и вагиналног секрета и потрошених ампулираних 
лекова, наплаћује услуге и предаје прикуљени новац, обавља 
стручно-административне послове за потребе ординације а 
обавља и друге послове из своје струке. 

УСЛОВИ: медицинска школа, гинеколошко-акушерска сестра, 
IV степен стручне спреме; положен стручни испит.

2) Медицинска сестра - техничар
у ординацији
4 извршиоца

Опис послова: прима пацијенте, отвара и издаје картоне, 
врши тријажу пацијената, припрема пацијенте за преглед и 
по потреби асистира лекару код одређених прегледа и интер-
венција, врши вакцинацију и даје ординирану терапију, ради 
на апаратима који су уведени у радни процес, врши стери-
лизацију и припрему материјала, инструмената и апарата за 
рад, води прописане евиденције, попуњава картоне, рецеп-
те и остале обрасце, даје на фактурисање извршене услуге 
и потрошене ампулиране лекове, наплаћује услуге и предаје 
прикуљени новац,у ординацијама на селу обавља кућну тера-
пију и здравствену негу, по потреби вози службени аутомо-
бил, обавља и друге стручно-административне послове за 
потребе ординације.

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

Педијатријска сестра
у ординацији

Опис послова: прима пацијенте, отвара и издаје картоне, 
врши тријажу пацијената, асистира лекару при прегледу 
пацијената, учествује у тимском раду, води прописане еви-
денције, обавља и друге послове из своје струке.

УСЛОВИ: медицинска школа, педијатријска сестра, IV степен 
стручне спреме; положен стручни испит.

ОСТАЛО: Избор између пријављених кандидата врши се на 
основу приложене документације из које се цени испуњеност 
услова. Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву на 
оглас са краћом биографијом. Уз пријаву поднети фотокопију 
дипломе о завршеној школи, уверење о положеном струч-
ном испиту, фотокопију дозволе за рад - лиценце издате од 
надлежне коморе или решења о упису у комору (ако канди-
дат није у радном односу). Кандидати могу бити позвани ради 
пружања додатних података који могу бити потребни за одлу-
ку о пријему (радно искуство у струци, просечна оцена током 
школовања, познавање рада у електронском здравственом 
картону, итд). Ако последњи дан рока пада у нерадни дан 
(субота и недеља) или на дан државног празника, рок за под-
ношење пријаве истиче првог наредног радног дана. Пријаве 
са непотпуним подацима и непотпуном документацијом ће 
бити одбијене као неисправне. Пријаве које буду примљене 
у ДЗ после истека дана наведеног у овом огласу сматраће се 
неблаговременим и неотворене ће се вратити пошиљаоцу, 
са назнаком датума када су примљене у ДЗ. Одлука о избо-
ру кандидата биће донета у року од 30 дана од дана истека 
рока за пријаву кандидата. Пријаве са потребном документа-
цијом достављају се у затвореним ковертама на горе наве-
дену адресу, са назнаком за радно место 1: “За јавни оглас 
радно место гинеколошко-акушерска сестра у ординацији на 
неодређено радно време”; са назнаком за радно место 2: са 
назнаком “За јавни оглас радно место медицинска сестра тех-
ничар у ординацији на неодређено радно време”; са назнаком 
за радно место 3: “За јавни оглас радно место педијатријска 
сестра у ординацији на неодређено радно време”.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ КОВИН

Ковин, Цара Лазара 253
тел. 013/741-234

Доктор медицине
на одређено време, најдуже до 3 месеца, због 

повећаног обима посла
4 извршиоца

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII/1 степен, звање 
доктор медицине, без обзира на радно искуство. Кандидати су 
у обавези да доставе: пријаву са кратком биографијом, фото-
копију дипломе о завршеном медицинском факултету, звање 
доктор медицине, уверење о положеном стручном испиту.

Медицинска сестра - техничар
на одређено време, најдуже до 3 месеца, због 

повећаног обима посла
4 извршиоца

УСЛОВИ: завршена средња школа, IV степен, звање меди-
цинска сестра - техничар, без обзира на радно искуство. 
Кандидати су у обавези да доставе: пријаву са кратком био-
графијом, фотокопију дипломе о завршеној средњој школи, 
звање медицинска сестра - техничар, уверење о положеном 
стручном испиту.

Виши радни терапеут
на одређено време најдуже до 3 месеца, због 

повећаног обима
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена виша школа, VI степен, звање виши рад-
ни терапеут, без обзира на радно искуство. Кандидати су у 
обавези да доставе: пријаву са кратком биографијом, фото-
копију дипломе о завршеној вишој школи, звање виши радни 
терапеут, уверење о положеном стручном испиту или високо 
образовање на струковним студијама првог степена у трајању 
од најмање три године струковни радни терапеут.

ОСТАЛО: Напомена: изабрани кандидати су у обавези да 
доставе лекарско уверење. Пријаве са потребним доказима 
достављају се на горенаведену адресу, у року од 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ЗУ АПОТЕКA „КРСМАНОВИЋ“
Горњи Милановац, Синђелићева 4

e-mail: apot.krsman@yahoo.com

Фармацеутски техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: фармацеутски техничар, без обзира на радно иску-
ство. Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати 
могу своје радне биографије да доставе на и-мејл адресу 
послодавца. 

Дипломирани фармацеут
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут/магистар фармације, без 
обзира на радно искуство. Трајање конкурса: до попуне рад-
ног места. Кандидати могу своје радне биографије да доставе 
на и-мејл адресу послодавца.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
Крушевац, Ћирила и Методија 32

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице које поред 
општих услова прописаних законом, испуњава и следеће 
посебне услове предвиђене чланом 19 Статута ДЗ Крушевац: 
да је доктор медицине специјалиста из гране медицине из 
које ДЗ обавља здравствену делатност и најмање пет годи-
на радног стажа у области здравствене заштите по положе-
ном специјалистичком испиту или да је доктор стоматологије 
специјалиста из гране стоматологије из које ДЗ обавља сто-
матолошку делатност и најмање пет година радног стажа у 
области здравствене заштите по положеном специјалистич-
ком испиту или да је дипломирани правник или дипломира-
ни економиста, да има завршену едукацију из области здрав-
ственог менаџмента и да има најмање 5 година радног стажа 
у области здравствене заштите по завршеној едукацији из 
области здравственог менаџмента.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да приложе следећу доку-
ментацију: пријаву за конкурс; радну биографију; предлог 
програма рада ДЗ за мандатни период; извод из матичне 
књиге рођених; доказ о стручној спереми: оверена фотоко-

пија дипломе о завршеном факултету; потврда о положеном 
специјалистичком испиту за лица медицинске струке; доказ 
о завршеној едукацији из области здравственог менаџмента 
за лица немедицинске струке; потврда здравствене устано-
ве о радном стажу у области здравствене заштите. Докази о 
испуњености конкурсних услова се морају предати у ориги-
налу или овереној копији. Рок за достављање пријава је до 
17.10.2017. године. Пријаве са доказима о испуњавању усло-
ва доставити на горенаведену адресу, у запечаћеној коверти 
са назнаком „Пријава на конкурс за директора - не отварати“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. 
Управни одбор ДЗ ће у року од 30 дана од дана завршетка 
конкурса извршити избор кандидата и предлог доставити 
оснивачу.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Доктор медицине
за потребе Службе урологије, пробни рад 3 

месеца

Доктор медицине
за потребе Службе за радиолошку 
дијагностику, пробни рад 3 месеца

Доктор медицине
за потребе Службе за унутрашње болести, 

пробни рад 3 месеца

Доктор медицине
за потребе Одељења дечије хирургије Службе 
опште хирургије, на одређено време до шест 
месеци ради обезбеђивања услова у погледу 
кадра за обављање здравствене делатности

2 извршиоца

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

Медицинска сестра - техничар
за потребе Службе опште хирургије, пробни 

рад 3 месеца

Медицинска сестра - техничар
за потребе Службе за унутрашње болести, 

пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска 
школа општег смера; положен стручни испит.

Виши физиотерапеут
за потребе Службе за физикалну медицину и 

рехабилитацију, пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, завршена виша меди-
цинска школа смер виши физиотерапеут; положен стручни 
испит. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас са кратком биографијом потреб-
но је доставити и следећа документа: фотокопију дипломе 
о стеченом образовању одговарајућег профила; фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту; извод из матичне 
књиге венчаних (ако је дошло до промене презимена). Прија-
ве са документацијом доставити на адресу: Општа болница 
Ваљево, Одељење за правне, кадровске и административне 
послове, 14000 Ваљево, Синђелићева 62, са назнаком “Прија-
ва на оглас за пријем у радни однос за послове ________ 
(навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву).

       Индустрија и грађевинарство

„ТАТРАВАГОНКА БРАТСТВО“ ДОО
24000 Суботица, Биковачки пут 2

тел. 024/623-201
e-mail: hr@tvbratstvo.rs

Оператор производње
на одређено време на 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме машинског или електро 
смера, 12 месеци искуства у струци, познавање рада на рачу-
нару, предност познавање рада у САП рачунарском програму.

Бравар
на одређено време 3 месеца
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УСЛОВИ: III степен стручне спреме - бравар, најмање 12 
месеци искуства у струци; способност за рад на висини је 
предност.

Заваривач
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме - заваривач, бравар; 12 
месеци искуства у струци; способност за рад на висини је 
предност; пожељно поседовање сертификата (лиценце) 
атеста за заваривање (не мора да буде важећег датума).

Руководилац одељења у погону 
производње

на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: VI, VII степен стручне спреме - машински инжењер, 
минимум 36 месеци искуства у струци, познавање рада на 
рачунару.

ОСТАЛО: Слање биографија на и-мејл, ближе информације 
путем телефона. Оглас је отворен до 04.10.2017. године.

“ГЕОСОНДА - КОНСОЛИДАЦИЈА”
АД БЕОГРАД

11000 Београд, Краљице Марије 25

Кадровски референт

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање, 
минимум IV степен стручне спреме (гимназија, правно-би-
ротехничка школа), познавање рада на компјутеру (Word и 
Excel), искуство у поступку пријаве и одјаве радника на оба-
везно здравствено и социјално осигурање, познавање основ-
них законских прописа из области радног права. Пријаве на 
конкурс са кратким биографијама слати искључиво на и-мејл 
адресу: konkurs@geosonda.org.

Финансијско-рачуноводствени референт

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање, 
минимум IV степен стручне спреме (економски техничар), 
познавање рада на компјутеру (Word и Excel), искуство у 
поступку вођења књига у складу са рачуноводственим про-
писима, рада на обради финансијских података, извода, 
улазних и излазних фактура. Пријаве на конкурс са кратким 
биографијама слати искључиво на и-мејл адресу: konkurs@
geosonda.org.

Пословни асистент генералног директора

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање, 
минимум VII степен стручне спреме, напредно познавање 
рада на компјутеру, виши ниво познавања најмање једног 
страног језика, искуство у организационим пословима. Прија-
ве на конкурс са кратким биографијама слати искључиво на 
и-мејл адресу: konkurs@geosonda.org.

Ауто-механичар

УСЛОВИ: возачка дозвола Б категорије, радно искуство на 
пословима ауто-механичара. Пријаве на конкурс са кратким 
биографијама слати на и-мејл адресу: konkurs@geosonda.org 
или се јавити на телефоне: 011/3222-157, 3225-183, особа за 
контакт Драгана Нововић.

Ауто-електричар

УСЛОВИ: возачка дозвола Б категорије, радно искуство на 
пословима ауто-електричара. Пријаве на конкурс са кратким 
биографијама слати на и-мејл адресу: konkurs@geosonda.org 
или се јавити на телефоне: 011/3222-157, 3225-183, особа за 
контакт Драгана Нововић.

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. Кон-
курс је отворен до попуне радног места. Кандидати могу да 
се јаве на контакт телефон.

„COMPANY SU AZOTARA“ ДОО
Суботица, Максима Горког 8

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

Електричар
на одређено време 3 месеца

(могућност продужења уговора)
3 извршиоца

Опис посла: послови електричара на одржавању у кругу 
фабрике.

УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен образовања; неопход-
но је радно искуство у траженом занимању. 

Бравар
на одређено време 3 месеца

(могућност продужења уговора)
место рада: Суботица - Биково

3 извршиоца

Опис посла: браварски послови одржавања у кругу фабрике.

УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен образовања; неопход-
но је искуство у траженом занимању. 

ОСТАЛО: Обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, обез-
беђен превоз, рад у сменама, ноћни рад. Трајање конкурса: 
до попуне. Кандидати могу своје пријаве да пошаљу поштом, 
и-мејлом или да се јаве на телефон послодавца, лице за кон-
такт 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 ризи-
ком, рад ван просторија послодавца, пробни рад 3 месеца. 
Трајање конкурса: до попуне. Заинтересовани кандидати 
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; неоп-
ходно је искуство у траженом занимању. Обезбеђен смештај, 
обезбеђена исхрана, обезбеђен превоз, рад у сменама, ноћни 
рад, дужина радног времена 8 сати дневно. 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 Јасмина Новаковић.

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; неопход-
но је искуство у траженом занимању; возачка дозвола Б кате-
горије. Обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, обезбеђен 
превоз, рад у сменама, ноћни рад, дужина радног времена 
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.

Возач теретног моторног возила
на одређено време 3 месеца

(могућност продужења уговора)
5 извршилаца

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

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

„ХИП ПЕТРОХЕМИЈА“ АД ПАНЧЕВО
Панчево, Спољностарчевачка 82

е-mail: hr@hip-petrohemija.rs

Инжењер службе
радна јединица Електроснабдевање, на 

одређено време

Опис посла: учествује у контроли дневних извештаја/радних 
листа који се односе на одржавање електроопреме, инста-
лација, уређаја и објеката, вршењу техничко - технолошких 
процена и детерминисању неопходних активности, са циљем 
обезбеђивања и унапређивања њихове радне функције. 
Учествује у дефинисању оптималних ресурса за извођење 
активности, креирању налога за реализацију услуга или 
набавку неопходних резервних делова, разматрању и комен-
тарисању приспелих понуда и давању одговарајуће техничке 
сагласности. Учествује у сагледавању могућих опасности при-
ликом реализације појединих критичних активности и пред-
лагању одговарајућих превентивних мера за спречавање 
повређивања или оштећења здравља запослених. Учест-
вује у обезбеђивању неопходних дозвола за рад, припре-
ми и усклађивању потребне документације, за спровођење 
активности из домена превентивног и корективног електро-
одржавања у складу са важећом законском регулативом и 
стандардима.

УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротехнике за енерге-
тику; 12 месеци радног искуства или лице без радног искуства 
(могућност запошљавања приправника); пожељан је поло-
жен стручни испит из противексплозивне заштите, позна-
вање енглеског језика - средњи ниво, активно коришћење 
рачунара (MS Office). Трајање конкурса: 15.10.2017. године. 
Кандидати могу послати радне биографије путем и-мејла.

„СИМПО“ АД ВРАЊЕ
„СИМПО“ МАГАЦИН

Београд, Гроцка, Врчин, Босанска бб
тел. 011/8053-971, 8053-972

e-mail: jasna.milutinovic@simpo.rs

Возач
на одређено време 6 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема, возачка дозвола Б и Ц 
категорије; пожељно радно искуство. Монтажа и демонтажа 
намештаја код купаца и у салонима.

Монтер
на одређено време 6 месеци

4 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема, возачка дозвола Б кате-
грије; пожељно радно искуство. Монтажа и демонтажа 
намештаја код купаца и у салонима.

Транспортни радник
на одређено време 6 месеци

4 извршиоца

УСЛОВИ: истовар и утовар робе у магацину и транспорту, I 
степен стручне спреме.

ОСТАЛО: Место рада Гроцка - Врчин. Јављање кандида-
та за радно место возача и транспортног радника на теле-
фоне: 011/8053-971 и 064/8905-232, контакт особа Жељко 
Танасковић; за радно место монтера телефони за јављање: 
011/8053-972 и 064/8905-238, контакт особа Драган Милоше-
вић. Доставити радне биографије на увид.

Индустрија и грађевинарство

www.nsz.gov.rs
Национална служба 
за запошљавање
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ДОО СЕКУНДАРНЕ СИРОВИНЕ ССК
18000 Ниш, Ивана Милутиновића бб

тел. 018/4278-233

Возач камиона
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: средња стручна спрема: возач; возачка дозвола 
Ц категорије; радно искуство: 12 месеци. Рок за пријаву: 30 
дана.

Сортирање - рециклажа секундарних 
сировина

пробни рад 1 месец
4 извршиоца

УСЛОВИ: завршена основна школа; возачка дозвола Б катего-
рије. Рок за пријаву: 30 дана.

“АРТ МЕТАЛ СЛАВИЈА УНИВЕРЗАЛ” ДОО
21000 Нови Сад, Јована Цвијића 35

тел. 063/526-821, 021/522-176

Помоћни радник на браварским пословима
на одређено време 4 месеца

УСЛОВИ: IV степен - универзални бравар или III степен - бра-
вар.

Помоћни радник
за фарбање грађевинске браварије

УСЛОВИ: IV степен - металофарбарски техничар или III сте-
пен - молер фарбар.

ОСТАЛО: возачка дозвола Б категорије. Јављање кандидата 
на наведене телефоне. Рок за пријаву до 24.10.2017.

„ФЕРБИЛД” ДОО БЕОГРАД
Београд, Водоводска 158

тел. 064/8412-149
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 повећа-
ним ризиком, рад ван просторија послодавца. Радни однос се 
заснива на одређено време - 3 месеца. Конкурс је отворен до 
попуне радних 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.

„ЛУКС ЕЛЕКТРО“ ДОО
14210 Уб, 28. фебруара 2

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

Електроинсталатер
место рада Уб, Ваљево, на одређено време 2 

месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, електроинсталатер; без 
обзира на радно искуство; возачка дозвола Б категорије. 
Теренски рад. 

Електромонтер
место рада Уб, Ваљево, на одређено време 3 

месеца
3 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, електромонтер-инстала-
тер, без обзира на радно искуство; возачка дозвола Б катего-
рије. Теренски рад, обезбеђен смештај.

ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне радног места. Канди-
дати се могу јавити послодавцу путем и-мејла или телефона, 
лице за контакт Јелена Матић.

АД „ПУТЕВИ“ УЖИЦЕ
Ужице, Николе Пашића 38

тел. 031/715-115, 064/830-22-42
е-mail: gorica.vujic@puteviuzice.com

Изолатер
место рада: Ужице, Москва (Русија)на 
одређено време до завршетка посла

до 2 године
10 извршилаца

УЛОВИ: образовање небитно; радно искуство у траженом 
занимању минимум 2 године.

Монтер централног грејања
место рада: Ужице, Москва (Русија)

на одређено време до завршетка посла,до 2 
године

10 извршилаца

Монтер вентилације и климатизације
место рада: Ужице, Москва (Русија)

на одређено време до завршетка посла
до 2 године

10 извршилаца

Монтер водовода
место рада: Ужице, Москва (Русија)

на одређено време до завршетка посла
до 2 године

10 извршилаца

Опис посла: Ради на најсложенијим пословима свих врста у 
погледу прецизности и сложености технолошких операција 
монтаже и води радове на изради најсложенијих инсталација 
централног грејања, климатизације, вентилације, водовода, 
канализације и електро инсталација. Прима тех. документа-
цију од шефа градилишта или његових сарадника и упознаје 
се са истом. Уз помоћ шефа градилишта обилази градилиште 
проучава тех. документацију и организује се према њој. Преу-
зима квалитативно и квантитативно, по достављеним требо-
вањима, материјал на објекту и средства за рад. Води рачуна о 
распореду послова и радних задатака према могућности у бри-
гади. Синхронизује рад свих радника из бригаде и води рачу-
на о редоследу технолошких операција монтаже. У одсуству 
шефа градилишта или другог предпостављеног руководиоца 
на објекту, води грађ. дневник, и контактира са инвеститором 
и надзорном службом. Директно учествује у раду на монтажи 
уговорених инсталација и одговоран је за квалитет истих из 
свог домена. Свакодневно води карнет радника за своју гру-
пу, и према истом попуњава радну листу са оствареним учин-
ком на монтажи. Одговоран је за правилно коришћење радног 
времена и радну дисциплину на објекту. Одговоран је за пра-
вилно коришћење материјала и алата за рад. Ради на монта-
жи испитивању и пуштању опреме и инсталација на објекту. 
Ради на отклањању примедби комисије за тех. пријем објекта. 
Дужан је да по завршетку објекта прикупи, пописе и припреми 
за повраћај преостали материјал, алат и средства за монтажу. 
Услед организационих потреба, ради у служби производње на 
пословима израде елемената како за потребе монтаже, тако 
и за потребе производног погона. Обучен је за рад на маши-
нама за израду елемената као и рад са електричним апарати-
ма. Ради самостално на најсложенијим пословима свих врста 
у погледу прецизности и сложености технолошких операција 
израде елемената. Одговоран је за спровођење прописа-
них мера из области безбедности и здравља на раду и ППЗ. 
Обавља и друге послове по налогу управника градње - шефа 
градилишта, односно пословође производног погона, у завис-
ности од тренутног распореда. За свој рад одговоран је шефу 
градилиста или пословођи производног погона.

УСЛОВИ: ВК или КВ радник са најмање 5 година радног иску-
ства. Кандидати могу своје пријаве да доставе путем поште, 
мејлом или да се јаве на контакт телефон послодавца, лице 
за контакт Јелена Заковић.

Бравар монтер - варилац
место рада: Ужице, Москва (Русија)

на одређено време до завршетка посла
до 2 године

10 извршилаца

Опис посла: врши сечење профила по позицијама, вари елек-
тро аутогено CO2 браварске елементе, учествује у монтажним 
радовима, истовару материјала и утовару готових елемената, 
ради и друге послове по налогу пословође/руководиоца бра-
варског погона

УСЛОВИ: образовање небитно; радно искуство у траженом 
занимању, минимум 2 године. 

ОСТАЛО: обезбеђен превоз авионом; обезбеђен смештај - 
колективни (3-4 особе у соби); обезбеђен превоз од смештаја 
до градилишта; обезбеђена исхрана - 3 оброка; теренски рад; 
пуно радно време - 40 сати недељно; пробни рад - 1 месец; 
сатница 4 - 5 $ (USD). Трајање конкурса: до попуне. Канди-
дати могу своје пријаве да доставе путем поште, мејлом или 
да се јаве на контакт телефон послодавца, лице за контакт 
Јелена Заковић.

    Пољопривреда

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УЗГОЈ ЖИВОТИЊА
„АГРО КОМБИНАТ“ ДОО НОВА ВАРОШ

31320 Нова Варош
Дрмановићи, Нова Варош

e-mail: sloznabcazoraninele@gmil.com
тел. 065/6094-666, 033/64-085

Дипломирани инжењер пољопривреде

УСЛОВИ: VI или VII степен, са радним искуством, плата по 
договору. Звати на наведене телефоне.

  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, Смедерево, Чачак, Ниш, Бео-
град - Земун.

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, пожељно радно искуство; 
возачка дозвола Е категорије, положен АДР испит; теренски 
рад. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу доћи на 
разговор на горенаведену адресу, од понедељка до петка, од 
08.30 до 09.00 часова или своје радне биографије да доставе 
путем поште односно и-мејлом.

        Наука и образовање

Индустрија и грађевинарство / Пољопривреда /Саобраћај и везе / Наука и образовање

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Услови за пријем у радни однос

Члан 120

   У радни однос у установи може да буде примљено 
лице под условима прописаним законом и ако:

1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену 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.
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БЕОГРА Д

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈЕЛЕНА ЋЕТКОВИЋ“

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

Наставник ликовне културе
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

Наставник разредне наставе у боравку
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање рад-
ног односа треба да испуњава и посебне услове прописане 
одредбама чл. 8, 120 и 122 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 
35/15 - аутентично тумачење, 68/15 и 62/2016 - одлука УС), 
Правилника о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи, Правилника о степену 
и врсти образовања наставника који изводе образовно-вас-
питни рад из изборних предмета у основној школи и Пра-
вилника о организацији и систематизацији послова и радних 
задатака у ОШ „Јелена Ћетковић“.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: 
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању, оверен препис или оверену фото-
копију уверења о држављанству (не старије од 6 месеци), 
доказ о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни 
рад у школи (уколико одговарајуће образовање није стечено 
на том језику), оверен препис или оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених, уверење о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом и уче-
ницима доставља се пре закључења уговора о раду, доказ о 
неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности. Сва 
документа се прилажу у оригиналу или као оверене фотоко-
пије. Избор се врши у складу са Законом о основама система 
образовања и васпитања, Статутом ОШ „Јелена Ћетковић”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. 
Пријаве на конкурс доставити лично или поштом на адресу 
школе, у року од 8 дана од објављивања конкурса.

ПРВА ОБРЕНОВАЧКА ОСНОВНА ШКОЛА
11500 Обреновац, Милоша Обреновића 169

тел. 011/8721-289, 8720-049

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2017/2018. године

УСЛОВИ: лице које у складу са чланом 120 Закона о осно-
вама система осигурања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09, 52/11, 55/2013) има сертификат Министарства просве-
те и науке за педагошког асистента - диплома или оверена 
фотокопија дипломе васпитно-образовне струке занимања 
васпитач; општа здравствена способност - лекарско уверење 
подноси само изабрани кандидат; држављанство Републи-
ке Србије (не старије од шест месеци) и извода из матичне 
књиге рођених; уверење да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања 
- прибавља установа. Тестирање кандидата у погледу психич-
ке, физичке и здравствене способности за рад са ученицима 
организује школа код Националне службе за запошљавање, 
по истеку рока за пријављивање. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве 
са потребном документацијом слати на адресу школе. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, 
телефон: 011/872-0049.

ОШ „ГОРЊА ВАРОШ“
11080 Земун, Добановачка 72

тел. 011/316-7778

Наставник енглеског језика
са 78% радног времена, на одређено време 

ради замене одсутне запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат који конкурише треба да има одгова-
рајуће високо образовање и образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, сход-
но чл. 8 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15, 68/15 
и 62/16); да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном 
песудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 

3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15, 68/15 и 62/16); да 
има држављанство РС; да зна језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Потребна документација: фотокопија 
личне карте; оверен препис дипломе о одговарајућој струч-
ној спреми, у складу са чл. 2 став 2-6 Правилника о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016/10/2016 и 11/2016); извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена копија, не старија од 6 месе-
ци); лекарско уверење (пре закључења уговора о раду). Кон-
курс је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“, рачунајући од дана објављивања.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Булевар краља Александра 73

Ванредни професор за ужу научну област 
Рачунарска техника и информатика

УСЛОВИ: Услови конкурса утврђени су Законом о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 100/2007 - 
аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 
99/2014, 45/2015 - аутентично тумачење, 68/2015, 87/2016), 
Статутом Електротехничког факултета, Критеријумима за сти-
цање звања наставника на Универзитету у Београду, Правил-
ником о минималним условима за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду, Правилником о изменама и допу-
нама Правилника о минималним условима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду, Правилником о начи-
ну и поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Београду, Правилником о избору 
у звањe наставника и сарадника Електротехничког факул-
тета у Београду, у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата. Пријаве са доказима о испуњености 
услова конкурса (биографија са списком објављених радо-
ва, копија дипломе односно уверења које важи до издавања 
дипломе и уверење о држављанству) доставити у року од 15 
дана од дана објављивања конкурса Архиви факултета, Буле-
вар краља Александра 73.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

Београду, Булевар краља Александра 67

Редовни професор за Пословноправну ужу 
научну област, предмети: Компанијско 

право, Трговинско право и Стечајно право

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен докто-
ра наука из научне области за коју се бира. Остали услови 
утврђени су чланом 64 став 9 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07 - аутентично тума-
чење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - аутентично 
тумачење, 68/15 и 87/16) и чланом 105 и 107 Статута Правног 
факултета Универзитета у Београду.

Ванредни професор за ужу научну област 
Социологија права, предмет: Основи 

социологије права
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен докто-
ра наука из научне области за коју се бира. Остали услови 
утврђени су чланом 64 став 7 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07 - аутентично тума-
чење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - аутентично 
тумачење, 68/15 и 87/16) и чланом 105 и 107 Статута Правног 
факултета Универзитета у Београду.

Асистент за ужу научну област Социологија 
права, предмет: Основи социологије права

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне 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 тумачење, 68/15 и 
87/16) и чланом 109 Статута факултета.

Сарадник у настави за Међународноправну 
ужу научну област - предмет Увод у право 

европских интеграција
на одређено време од годину дана

УСЛОВИ: студент мастер академских или специјалистичких 
студија који је студије првог степена завршио са укупном про-
сечном оценом најмање 8. Ближи услови утврђени су чланом 
71 став 1 Закона о високом 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 Универзи-
тета у Београду.

ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима (биографија, спи-
сак научних радова, радови, дипломе о одговарајућој струч-
ној спреми, извод из матичне књиге рођених и уверење о 
држављанству) подносе се Правном факултету Универзитета 
у Београду, Булевар краља Александра 67, у року од 15 дана 
од дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВАСА ПЕЛАГИЋ”

Београд, Милана Зечара 2
тел. 011/2712-982, факс: 011/2712-278

Наставник информатике и рачунарства
на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, са 90% радног 

времена

Наставник биологије
на одређено време до краја школске 

2017/2018. године

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске сту-
дије или специјалистичке струковне студије), по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године; високо образовање на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године. Кандидат мора 
да има 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. Кандидат мора да има занимање према Пра-
вилнику о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник” бр. 11/2012, 15/2013 и 10/2016).

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2017/2018. године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, савладан програм обуке 
за педагошког асистента.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају и следеће услове: 
да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања, да имају држављанство Републике 
Србије. Уз пријаву на конкурс приложити: доказ о стручној 
спреми (оверена копија дипломе, доказ о броју бодова из 
педагошких, психолошких и методичких дисциплина и про-
фесионалне праксе, односно за педагошког асистента серти-
фикат издат од стране Министарства просвете науке и тех-
нолошког развоја о завршеној уводној обуци за педагошког 
асистента), уверење о држављанству (оригинал или оверена 
фотокопија који не могу да буду старији од шест месеци) и 
извод из матичне књиге рођених. Доказ који се односи на 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
подноси се приликом пријема у радни однос, а доказ који се 
односи на неосуђиваност кандидата прибавља школа. Прија-
ве се подносе на адресу школе, а ближе информације се могу 
добити на број телефона: 011/2712-982. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ИВО АНДРИЋ“

Београд, Ивана Мичурина 38а

1) Наставник биологије
са 50% радног времена, на одређено време 

до краја школске 2017/18. године

2) Наставник грађанског васпитања и 
српског језика

са 87% радног времена, на одређено време 
до повратка на рад одсутног радника

3) Наставник разредне наставе
у продуженом боравку, на одређено време до 

повратка на рад одсутног радника

УСЛОВИ: одговарајуће образовање за наставника из члана 
8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гл. РС”, бр. 79/09, 52/11, 15/13 и 68/15) и Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
11/12, 15/213, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17 и 3/17) и за наставника 
грађанског васпитања одговарајуће образовање према Пра-

Наука и образовање 
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вилнику о степену и врсти образовања наставника који изво-
де образовно-васпитни рад из изборних програма у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 
10/16, 11/16 и 2/17) и остали услови прописани чланом 120 
Закона о основама система образовања и васпитања.

4) Административно-финансијски радник
на одређено време до повратка одсутног 

радника

УСЛОВИ: За административно-финансијског радника, IV 
степен стручне спреме, економска или правнобиротехничка 
школа.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати подносе: оригинал или овере-
ну копију дипломе о стеченом образовању; доказ за настав-
ника из члана 8 став 4 Закона - доказ о поседовању образо-
вања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова 
и 6 бодова праксе у установи (оверена фотокопија додатка 
дипломи или оверена копија уверења високошколске устано-
ве), односно да је лице у току студија положило испите из 
педагогије и психологије или уверење о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу (оверена копија), доказ 
о знању српског језика на којем се остварује образовно-вас-
питни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на језику на којем се остварује образовно-васпитни 
рад - српски језик), доказ о савладаности програма обуке 
за извођење наставе грађанског васпитања, уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), 
извод из матичне књиге рођених. Уверење о неосуђиваности 
кандидата прибавља школа, док се уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и уче-
ницима подноси пре закључења уговора о раду. Одабраним 
кандидатима из тачака 1, 2, 3 се врши провера психофизич-
ких способности. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања, на адресу школе.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ 

11080 Земун, Немањина 6

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

област Пестициди
на одређено време од 5 година

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

област Пољопривредна техника
на одређено време од 5 година

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

област Математика и информатика
на одређено време од 5 година

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

област Ентомологија и пољопривредна 
зоологија

на одређено време од 5 година

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

Мелиорације земљишта
на одређено време од 5 година

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

Ентомологија и пољопривредна зоологија
на одређено време од 5 година

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

о врењу
на одређено време од 5 година

2 извршиоца

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

сточарство и оплемењивање домаћих и 
гајених животиња

на одређено време од 5 година

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

социологија и социологија села
на одређено време од 5 година

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

Стручни језик, предмет Енглески језик
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из научне 
области за коју се бира. Остали услови утврђени су Законом о 
високом образовању, Правилником о начину и поступку сти-
цања звања и заснивања радног односа наставника Универ-
зитета у Београду, Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду и Ста-
тутом Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата.

ОСТАЛО: Пријаве са доказима о испуњености услова кон-
курса: биографија, списак радова, диплома о одговарајућој 
стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству, потврда надлежног органа да кандидат није 
под истрагом (документа у оригиналу или овереном препи-
су и не старија од 6 месеци), достављају се на горенаведену 
адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити раз-
матране. Конкурс је отворен 15 дана.

ОШ „ИЛИЈА БИРЧАНИН“
11185 Земун, Браће Крњешевац 2

1) Наставник лепог писања, цртања, вајања 
и грађанског васпитања

са 70% радног времена, на одређено време 
до повратка одсутног запосленог преко 60 

дана

2) Педагошки асистент
на одређено време до краја школске године 

(31.08.2018)

3) Хигијеничар
на одређено време до повратка запосленог 

одсутног преко 60 дана

УСЛОВИ: За радно место 1) кандидати треба да испуњавају 
следеће услове: да имају одговарајуће образовање, односно 
VII степен стручне спреме, у складу са чл. 8 став 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 68/15) и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. глас-
ник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16 и 
11/16). За радно место 2): средња школа, завршен програм 
за стручно усавршавање педагошких асистената; познавање 
ромског језика. Кандидати треба да имају и: психичку, физич-
ку и здравствену способност (лекарско уверење доставља 
кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о раду); 
да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања - доказ прибавља установа по 
службеној дужности; да имају држављанство РС; да знају 
језик на коме се остварује васпитно-образовни рад (уколи-
ко одговарајуће образовање није стечено на српском језику, 
кандидат доставља доказ одговарајуће високошколске уста-
нове надлежне за издавање таквих докумената о познавању 
језика на коме се изводи васпитно-образовни рад).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом при-
ложити: оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем високом образовању, фотокопију личне карте/очита-
ну личну крту, извод из МКР, оверено уверење о положеном 
испиту за лиценцу, оверену фотокопију додатка дипломе или 
оверену копију индекса или потврду високошкоске установе 
да кандидат има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина од најмање 30 бодова и 6 бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским системом пре-
носа бодова, уверење о држављанству, копију радне књи-
жице као доказ о стажу у образовању/за књижице издате 
до 31.12.2015. године. У поступку одлучивања о избору по 
конкурсу директор врши ужи избор кандидата које упућује 
на претходну проверу психофизичких способности, у року од 
8 дана од дана истека рока за подношење пријава. Проверу 
психофизичких способности за рад са децом и ученицима 
обавиће надлежна служба за послове запошљавања. Фото-
копије докумената које нису оверене од стране надлежног 
органа неће се узети у обзир. Пријаве са потребним доказима 
о испуњавању услова доставити на горенаведену адресу, у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНА ШКОЛА

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У БЕОГРАДУ
11080 Земун, Цара Душана 254

Оглас објављен 13.09.2017. у публикацији “Послови” 
за радно место: професор струкових студија, област 
медицина ужа научна област Здравствена нега, мења 

се у делу услова, тако да треба да стоји: докторат из 
медицинских наука или дефектолошких наука, са 
претходно завршеном вишом медицинском школом 
или високом здравственом школом струковних сту-
дија, студијски програм струковна медицинска сес-
тра, искуство у настави 3 године. Рок за пријаву на 
исправку конкурса је три дана.

ПРВА СПОРТСКА
КОШАРКАШКА ГИМНАЗИЈА

КОЛЕЏ БЕОГРАД
11250 Београд - Железник

Стјепана Супанца 15а
e-mail: office@koledz-beograd.rs

Секретар
на одређено време до повратка одсутног 

запосленог 

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање одређеног зани-
мања, према Закону о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 55/13): дипло-
мирани правник - мастер или дипломирани правник који је 
стекао високо образовање на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, са положеним стручним испитом 
за секретара. Секретар који нема положен стручни испит за 
секретара дужан је да положи стручни испит за секретара у 
року од две године од дана заснивања радног односа. Секре-
тар који има положен правосудни испит или положен стручни 
испит за запослене у органима државне управе или државни 
стручни испит не полаже испит за секретара. Додатни усло-
ви: обавезно познавање енглеског језика (говорни и писани). 
Кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 
120 Закона о основана система образовања и васпитања. Уз 
пријаву на оглас учесници су обавезни да доставе: оверену 
фотокопију дипломе, уверење о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених, биографију и уколико поседују ове-
рену копију уверења о положеном правосудном или држав-
ном стручном испиту.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И

ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
11030 Београд, Благоја Паровића 156

тел. 011/3531-018

Наставник у звању ванредног - редовног 
професора за предмет Биологија развоја 
човека са основама спортске медицине, 

ужа научна област Биомедицинске науке у 
физичком васпитању, спорту и рекреацији

избор у звање ванредног професора врши 
се за период од 5 година, а избор у звање 
редовног професора на неодређено време

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 63 чл. 
64 и чл. 65 Закона о високом образовању РС и да имају завр-
шен медицински факултет. Потребна документација: мол-
ба, биографија - CV, списак објављених радова, фотокопије 
диплома: основне академске студије, мастер (магистарске) 
студије, докторске студије, оригинал радови на увид. Рок за 
пријаву је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

11120 Београд 35, Ђушина 7
тел. 011/3219-100, факс: 011/3235-539

www.rgf.bg.ac.rs

Редовни професор за ужу научну област 
Инжењерска геологија, геомеханика и 

геотехничко инжењерство

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне 
области којој припада ужа научна област. Остали услови 
утврђени су одредбама члана 64 став 9 Закона о високом 
образовању („Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 
44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015, 68/2015 и 
87/2016), у складу са којима ће бити извршен избор пријавље-
них кандидата. Доставити пријаве са прилозима: биографија, 
списак стручних радова, диплома о одговарајућој струч-
ној спреми, доказ о учешћу на међународном или домаћем 
научном скупу, извод из матичне књиге рођених и уверење 
о држављанству.

Асистент за ужу научну област Подземна 
експлоатација лежишта минералних 

сировина
на одређено време од 3 године

Наука и образовање
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Асистент за ужу научну област Елементи 
машинских и енергетских система

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: У звање асистента бира се студент одговарајућих 
докторских студија који је претходне нивое студија завршио 
са укупном просечном оценом најмање 8,00 или кандидат који 
има академски назив магистра наука коме је прихваћена тема 
докторске дисертације. Наведени услови утврђени су одред-
бама члана 72 став 1 и став 2 Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 
93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015, 68/2015 и 87/2016). 
Доставити пријаве са прилозима: биографија, списак струч-
них радова, диплома о одговарајућој стручној спреми, извод 
из матичне књиге рођених и уверење о држављанству.

Сарадник у настави за ужу научну област 
Петрологија

на одређено време од једне године, уз 
могућност продужења за још једну годину 
у току трајања студија, а најдуже до краја 

школске године у којој се студије завршавају

УСЛОВИ: У звање сарадника у настави бира се студент одго-
варајућих мастер академских студија који је претходни ниво 
студија завршио са укупном просечном оценом најмање 
8.00. Наведени услови утврђени су одредбама члана 71 став 
1 и став 4 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, 
бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 
99/2014, 45/2015, 68/2015 и 87/2016). Доставити пријаве са 
прилозима: биографија, списак стручних радова, диплома о 
одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рође-
них и уверење о држављанству.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Непотпуне и неблаговремено достављене 
пријаве неће се узети у разматрање.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 
ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ
И КОМУНИКАЦИОНЕ 

ТЕХНОЛОГИЈЕ
Београд, Здравка Челара 16

тел. 011/3290-531

Сарадник у лабораторији за област 
Електротехничко и рачунарско 

инжењерство, ужа област Интернет 
технологије

на одређено време од 2 године

УСЛОВИ: високо образовање другог степена струковних сту-
дија, просечна оцена на предметима из области за коју се 
бира најмање 8, радно искуство у високом образовању и спо-
собност за наставни рад.

Сарадник у настави за област 
Електротехничко и рачунарско 

инжењерство, ужа област Интернет 
технологије

на одређено време од годину дана

УСЛОВИ: студент дипломских академских студија или спе-
цијалистичких студија који је студије првог степена завршио 
са укупном просечном оценом најмање 8.

ОСТАЛО: Поред наведених услова кандидати треба да 
испуњавају услове предвиђене одредбама Закона о високом 
образовању, Правилником о избору наставника и сарадни-
ка школе и Правилником о организацији и систематизацији 
радних места школе. Кандидати подносе: пријаву на кон-
курс, биографију, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству, фотокопију дипломе о стеченом високом 
образовању, специјализацији, уверење о положеним испити-
ма (просечне оцене по предметима). Пријаве са прилозима 
подносе се у року од 15 дана од дана објављивања конкур-
са на горенаведену адресу или у кадровској служби школе. 
Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се 
узимати у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“НАША РАДОСТ”

11450 Сопот, Кнеза Милоша 8
тел. 011/8251-038

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог, преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: прописани чл. 8 и 120 ЗОСОВ (“Сл. гл. РС”, бр. 72/09, 
52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење и 68/15, 62/16): 
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 специјалистичке 
струковне студије); психичка, физичка и здравствена способ-
ност за рад са децом; неосуђиваност правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; држављанство Републике 
Србије; знање језика на коме се остварује васпитно-образов-
ни рад. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављи-
вања. Кандидати су дужни да уз пријаву доставе: оверену 
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми и положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу; оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА „ЗЕМУН“
11080 Земун, Наде Димић 4

тел. 011/2618-155, 011/3077-449
www.etszemun.edu.rs

Наставник филозофије, етике
са 60% радног времена, на одређено време 
до повратка одсутног запосленог преко 60 

дана

УСЛОВИ: 1) да кандидат поседује одговарајуће образовање у 
складу са чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 
- аутентично тумачење, 68/15 и 62/16-УС) и Правилника о 
степену и врсти образовања наставника из општеобразовних 
предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школа-
ма („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 
13/2016 - испи, 13/2016 и 2/2017); 2) да поседује психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 3) да поседује држављанство РС; 4) да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
5) провереност психофизичких способности, у складу са зако-
ном. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети 
у разматрање. Потпуном пријавом сматра се сматра пријава са 
краком биографијом уз коју се прилаже: доказ о држављанству 
РС (уверење о држављанству или извод из држављанства); 
оверен препис извода из матичне књиге рођених; оверен пре-
пис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
уверење надлежног суда да против кандидата није покренута 
истрага; доказ о знању језика на којем се остварује образов-
но-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће обра-
зовање стекли на том језику, пошто се сматра да они познају 
језик на којем се изводи образовно-васпитни рад). Кандидат 
уз пријаву са кратком биографијом је дужан да приложи: ори-
гинал или оверену копију дипломе о стеченом образовању. 
Доказ из тачке 2) доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду, а доказ под тачком 4) прибавља школа. У року 
од 8 дана од истека рока за подношење пријаве на конкурс 
директор врши ужи избор кандидата које упућује на претходну 
проверу психофизичких способности. Проверу психофизичких 
способности врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Одлуку о избору кан-
дидата директор ће донети у року од 8 дана од дана добијања 
мишљења школског одбора. Писане пријаве доставити лично 
или поштом на горенаведену адресу. Ближе информације о 
конкурсу можете добити од секретара школе, путем телефона: 
011/2618-155.

ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
Земун, Батајница, Браће Михајловић Трипић 2

Наставник разредне наставе
у продуженом боравку, на одређено време

Наставник разредне наставе
на одређено време

2 извршиоца

Наставник руског језика
на одређено време

Наставник музичке културе
са 85% радног времена, на одређено време

Наставник грађанског васпитања
са 15% радног времена, на одређено време

Наставник хемије
на одређено време

УСЛОВИ: Кандидат мора да поседује: а) одговарајуће обра-
зовање у складу са Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи 

(„Просветни гласник“ бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016 и 2/2017); б) образовање из чл. 8 ст. 4 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања: образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипломи-
рања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи 
у складу са Европским системом преноса бодова. Кандидат 
који је у току студија положио испите из педагогије и психоло-
гије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, 
сматра се да има образовање из чл. 8 ст. 4 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима; да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; да има држављанство РС; знање језика на коме 
се изводи васпитно-образовни рад.

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

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА

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

Сарадник у настави за ужу научну област 
Менаџмент и специјализоване менаџмент 

дисциплине
на одређено време од 1 године

Сарадник у настави за ужу научну област 
Рачунарска статистика

на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: студент мастер академских или специјалистичких 
студија који је студије првог степена завршио са укупном про-
сечном оценом најмање 8. Кандидат је дужан да уз пријаву 
приложи: диплому о одговарајућој стручној спреми, потврду 
да је студент мастер академских или специјалистичких сту-
дија, потврду о положеним испитима и биографију. Услови за 
избор прописани су Законом о високом образовању, Статутом 
Универзитета, Статутом Факултета и Правилником о органи-
зацији и систематизацији послова на факултету. Сви прилози 
достављају се у електронској форми, на CD-у. Конкурс је отво-
рен 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11400 Младеновац, Вука Караџића 75

тел. 011/8230-143

Професор за електротехничку групу 
предмета

на одређено време до повратка радника са 
функције, занимање: дипломирани инж. 

електротехнике смер енергетски

Психолог
са 50% радног времена, на одређено време 
до повратка радника са функције, а најдуже 

до 31.08.2018.

Наука и образовање  
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Професор економске групе предмета 
са 50% радног времена и грађанског 
васпитања са 50% радног времена

на одређено време до повратка запослене са 
породиљског боловања

УСЛОВИ: високо образовање у складу са чланом 8 Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Службени глас-
ник РС“, број 11/09,52/11 и 55/13) и Правилником о врсти 
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама (“Службени гласник - Про-
светни гласник”, правилник, 8/2015- др. правилник, 16/2015-
др. правилник). Кандидат мора да има положен испит за 
лиценцу или образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова 
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова или да је у току студија положио испи-
те из педагогије и психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу. Уз пријаву на конкурс кандидат 
је дужан да приложи: оверену копију дипломе о прописаној 
стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству РС и уверење да није под истрагом. Изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду прилаже и уверење 
о општој здравственој способности (психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом). Уверење да канди-
дат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања прибавиће школа по службеној 
дужности. Рок за пријављивање је 8 дана од дана оглаша-
вања. После истека рока за пријављивање на конкурс шко-
ла ће све кандидате упутити на проверу психофизичких спо-
собности за рад са децом и ученицима, коју врши служба за 
послове запошљавања применом стандардизованих поступа-
ка. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Војводе Степе 450

тел. 011/ 3974-349

Асистент за ужу научну област Ботаника
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен биолошки факултет са укупном просечном 
оценом најмање 8, студент докторских студија или магистар 
наука из научне области за коју се бира и коме је прихваћена 
тема докторске дисертације, смисао за наставни рад. Поред 
наведених услова, кандидати треба да испуњавају и друге 
услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању 
и Статутом Фармацеутског факултета. Пријаве са доказима 
о испуњавању услова конкурса (у складу са Правилником о 
начину и поступку стицања звања и заснивања радног одно-
са наставника Универзитета у Београду, Статутом Фармаце-
утског факултета и Правилником о ближим условима избора 
у звање наставника на Фармацеутском факултету), подносе 
се Архиви факултета лично или путем поште, Војводе Степе 
450, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ОШ „НХ СИНИША НИКОЛАЈЕВИЋ“
11000 Београд, Тимочка 24

тел. 011/283-6610

Професор разредне наставе
на одређено време ради замене запосленог 

преко 60 дана

Професор разредне наставе
на одређено време ради замене запосленог 
преко 60 дана, замена директора до истека 

мандата

УСЛОВИ: професор разредне наставе, наставник разредне 
наставе, професор педагогије са претходно завршеном педа-
гошком академијом или учитељском школом, професор раз-
редне наставе и енглеског језика за основну школу, мастер 
учитељ, дипломирани учитељ - мастер, професор разредне 
наставе и ликовне културе за основну школу; да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван за кривична дела из 
чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Службени гласник РС”, број 72/2009, 52/2011 и 55/2013); да 
има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс 
доставити доказ о одговарајућем образовању и уверење о 
држављанству. Изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду подноси лекарско уверење да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима. Прија-
ве слати на наведену адресу школе.

ОГЛЕДНА ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЛАДИСЛАВ РИБНИКАР“

11000 Београд, Краља Милутина 10
тел. 011/3640-168

Административно-финансијски службеник
на одређено време до повратка радника са 

неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: Поред општих услова из Закона о раду РС, кандидат 
треба да испуњава следеће услове: средња стручна спрема 
друштвеног или економског смера, познавање рада на рачу-
нару за обаваљање благајничких и административних посло-
ва. Пријаве на оглас доставити поштом или лично, у затворе-
ним ковертама, у року од 8 дана од дана објављивања огласа. 
Уз пријаву доставити: биографију, диплому као доказ о струч-
ној спреми, доказ о држављанству - уверење надлежног орга-
на - суда да се против кандидата не води истрага нити да 
је подигнута оптужница. Сва документа се достављају у ове-
реним копијама и не смеју бити старија од 6 месеци. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

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

повратка запослене са трудничког, односно 
породиљског одсуства

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају законом утврђене 
услове за заснивање радног односа сагласно члану 120 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, сходно Пра-
вилнику о врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Просветни гласник”, бр.11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и 3/2017); VII 
степен стручне спреме у наведеном занимању, одговарајућа 
здравствена способност, држављанство Републике Србије, 
да нису под истрагом нити да се против њих води кривични 
поступак, да нису осуђивани за кривична дела из члана 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања (доказ прибавља установа), да знају језик на коме се 
обавља образовно-васпитни рад, уколико одговарајуће обра-
зовање није стечено на том језику. Кандидат који испуњава 
услове дужан је да се подвргне провери психофизичких спо-
собности за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна 
служба за запошљавање. Пријаве на оглас доставити поштом 
или лично, у затвореним ковертама, у року од 8 дана од дана 
објављивања огласа. Уз пријаву доставити: биографију, 
диплому као доказ о стручној спреми, лекарско уверење (дос-
тавља се при закључењу уговора о раду), извод из матичне 
књиге рођених и доказ о држављанству - уверење надлежног 
органа - суда да се против кандидата не води истрага нити да 
је подигнута оптужница. Сва документа се достављају у ове-
реним копијама и не смеју бити старија од 6 месеци. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
“БРАЋА ЈЕРКОВИЋ”

11000 Београд, Стјепана Супанца 15

Наставник енглеског језика
са 45% радног времена, на одређено време 
ради замене запосленог преко 60 дана, до 

краја школске године

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске године

УСЛОВИ: кандидат треба да има одговарајуће образовање 
прописано чланом 8 став 2 и 4 и чланом 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, Правилником о врсти 
и степену стручне спреме наставника, стручних сарадни-
ка и васпитача у основној школи; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са ученицима (проверу 
психофизичких способности за рад са децом и ученицима 
врши надлежна служба за послове запошљавања, приме-
ном стандардизованих поступака, а упућивање кандидата 
врши директор) - лекарско уверење (доказује се приликом 
пријема у радни однос); да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања - уве-
рење о неосуђиваности (школа прибавља службеним путем); 
држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад - српски језик. Кандидати су 
дужни да уз пријаву на конкурс доставе: писану биографију, 
оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми, оверену 
копију додатка дипломи са подацима о положеним испити-
ма (само за кандидате за радно место наставник енглеског 
језика); оверену копију уверења о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци); оверену копију извода из 
матичне књиге рођених. Пријаве на конкурс са доказима о 
испуњености услова за пријем у радни однос достављају се на 
наведену адресу школе, са назнаком “За конкурс”. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “СУНЦЕ”
11000 Београд, Булевар ослобођења 401б

тел. 064/2013743

Медицинска сестра - васпитач

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска сестра - вас-
питач. Кандидати пријаве могу да пошаљу на e-mail: skolica.
sunce@gmail.com или могу да се јаве на телефон 064/2013-
743. Конкурс је отворен до попуне радног места.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/7158-151

Ванредни професор за ужу научну област 
Физика атома и молекула

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област 
Климатологија и примењена метеорологија

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора 
наука из уже научне области за коју се бира, научни, односно 
стручни радови, у складу са Законом о високом образовању 
(“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тума-
чење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 
- аутентично тумачење, 68/2015 и 87/2016), Статутом и Пра-
вилницима Физичког факултета и Универзитета у Београду; 
неосуђиваност за кривична дела из члана 62 став 4 Закона о 
високом образовању (“Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007 
- аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 
99/2014, 45/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 87/2016). 
Пријава треба да садржи: биографију, оверен препис дипло-
ме, опис досадашње наставне активности, опис досадашње 
научне активности, преглед научних резултата, списак 
наставних и научних публикација, списак цитата, најважније 
публикације. Пријаву је потребно доставити у штампаној и 
едитабилној електронској форми (tex или doc формат) у скла-
ду са темплејтом који се налази на сајту Физичког факултета 
(www.ff.bg.ac.rs). Пријаву са доказима о испуњености услова 
конкурса доставити Деканату Физичког факултета, на наве-
дену адресу (3. спрат соба 652), у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
“РАДЕ ДРАИНАЦ”

11211 Београд - Борча, Ковиловска 1
тел. 011/3322-950

Наставник физике
на одређено време, замена одсутног 

запосленог дуже од 60 дана

Наставник разредне наставе
на одређено време, замена одсутног 

запосленог дуже од 60 дана

Наставник математике
на одређено време до краја школске године 

2017/2018.

УСЛОВИ: услови су предвиђени чл. 8 и 120 став 1 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/09, 52/2011, 55/3013), Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 
15/2013); кандидат треба да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, да је држављанин Републике Србије, да 
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз 
пријаву на конкурс се достављају: кратки биографски пода-
ци, оверена фотокопија дипломе о стеченој врсти и степену 
образовања, извод из матичне књиге рођених и уверење о 
држављанству. Лица која су стекла академско звање мастер 
у обавези су да доставе и уверење или диплому о претходно 
завршеним основним академским студијама, доказ о поседо-
вању образовања из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова издато од одговарајуће високошколске уста-
нове, односно уверење или други одговарајући документ о 
положеном испиту из педагогије и психологије у току студија 
или доказ о положеном стручном испиту, односно положеном 
испиту за лиценцу. Уколико кандидат није стекао средње, 
више или високо образовање на српском језику у обавези је 
да достави доказ да је положио испит из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске установе.

Наука и образовање  

Национална служба 
за запошљавање
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Наука и образовање  

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске године 

2017/2018. 

УСЛОВИ: кандидат који је завршио програм обуке за педа-
гошког асистента и испуњава услове утврђене Правилником 
о програму обуке за педагошког асистента; кандидат треба 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања, да 
је држављанин Републике Србије, да зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс се 
достављају: кратки биографски подаци, оверена фотокопија 
дипломе о стеченој врсти и степену образовања, доказ о 
завршеној обуци за педагошког асистента, извод из матичне 
књиге рођених и уверење о држављанству.

ОСТАЛО: Доказ о поседовању психичке, физичке и здравс-
твене способности за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење) подноси се пре закључења уговора о раду. Доказ 
о неосуђиваности прибавља школа. Рок за пријављивање 
кандидата је 8 дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити разматране. Пријаве са документацијом се подносе лич-
но или поштом на адресу: ОШ „Раде Драинац“ 11211 Борча, 
Ковиловска 1, са назнаком „За конкурс“. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе, телефон 
011/3322-950.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ
У БЕОГРАДУ   

ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ 
У БЕОГРАДУ

Наставник у звање редовног професора за 
ужу уметничку област Дизајн ентеријера и 

намештаја

УСЛОВИ: Право учешћа на конкурсу имају лица која испуња-
вају услове прописане Законом о високом образовању, мини-
малним условима за избор у звања наставника на универзи-
тету које је донео Национални савет за високо образовање и 
општим актима Универзитета уметности у Београду и Факул-
тета примењених уметности у Београду. Кандидати подно-
се: пријаву на конкурс у три примерка, радну биографију на 
прописаном обрасцу 2 у три примерка, електронску форму 
обрасца 2 на једном CD-у, пет до десет оригиналних радо-
ва и пројеката, достављених у електронској форми на 4 CD-а 
(наставни предмети: Увод у обликовање простора, Простори 
стеновања, Обликовање јавних и пословних простора, Обли-
ковање сложених пословних структура, Дизајн ентеријера 
1 и Дизајн ентеријера 2); потписани списак радова датих у 
електронској форми; документација у вези радова (катало-
зи и друга документа који су пратећа документација струч-
не и уметничке биографије кандидата); потписани списак 
приложене документације (каталози и друга документа који 
су пратећа документација стручне и уметничке биографије 
кандидата), у пет примерака; оверену фотокопију или ове-
рен препис дипломе у једном примерку; уверење надлежног 
органа да правоснажном пресудом није осуђен за кривично 
дело против полне слободе, фалсификовања јавне испра-
ве коју издаје високошколска установа или примања мита у 
обављању послова у високошколској установи (члан 62 став 
4 Закона о високом образовању). Кандидат пријављен на 
конкурс који има искуство у педагошком раду са студентима 
доставља доказ о педагошком раду и оцену педагошког рада 
у студентским анкетама током целокупног изборног периода 
(ако га је било). Кандидат пријављен на конкурс који нема 
искуство у педагошком раду са студентима у обавези је да 
одржи приступно предавање из уже области за коју је конкурс 
расписан. Образац 2, Минимални услови за избор у звање 
наставника и сарадника у пољу уметности, у пољу друштве-
но-хуманистичких и у пољу техничко-технолошких наука на 
Факултету примењених уметности у Београду (бр. 03-28/2 од 
15.03.2016., бр. 03-28/2-2 од 27.09.2016. и бр. 03-28/2-3 од 
29.12.2016.) и Правилник о приступном предавању (бр.03-
28/6 од 16.11.2016. године) налазе се на сајту Факултета 
(www.fpu.bg.ac.rs). Рок за пријављивање на конкурс је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Документација се под-
носи Правној служби ФПУ у Београду, Краља Петра 4, канце-
ларија 17, у термину од 10 до 13 часова. За додатне информа-
ције тел. 060/5207-721. Приложену документацију кандидати 
су у обавези да преузму у року од пет радних дана од дана 
пријема обавештења о окончању конкурса. Након тог рока 
Факултет нема обавезу чувања документације.

БОР

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ
19210 Бор, Војске Југославије 12

Универзитетски наставник у звању 
ванредног професора или доцента за ужу 
научну област Екстрактивна металургија и 

металуршко инжењерство
на одређено време, изборни период од 5 

година

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом и Ста-
тутом Техничког факултета, као и Правилником о стицању 
звања и заснивању радног односа универзитетских наставни-
ка и сарадника на Универзитету у Београду, кандидат треба 
да испуњава и следеће посебне услове за рад: VIII степен 
стручне спреме, докторат техничких наука из научне области 
металуршког инжењерства, са завршеним техничким факул-
тетом, студијски програм Металуршко инжењерство. Остали 
услови утврђени су одредбом члана 64 Закона о високом 
образовању(“Сл. гл. РС”, бр 44/2010) и чл. 104, 105 и 108 
Статута Техничког факултета у Бору, као и Правилником о 
стицању знања и заснивању радног односа универзитетских 
наставника на Универзитету у Београду.

Универзитетски наставник у звању 
редовног професора за ужу научну област 

Индустријски менаџмент
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом и Ста-
тутом Техничког факултета, као и Правилником о стицању 
звања и заснивању радног односа универзитетских наставни-
ка и сарадника на Универзитету у Београду, кандидат треба 
да испуњава и следеће посебне услове за рад: VIII степен 
стручне спреме, докторат техничких наука из научне области 
техничких наука, са завршеним техничким факултетом. Оста-
ли услови утврђени су одредбом члана 64 Закона о високом 
образовању (“Сл. гл. РС”, бр 44/2010) и чл. 104, 105 и 108 
Статута Техничког факултета у Бору, као и Правилником о 
стицању звања и заснивању радног односа универзитетских 
наставника на Универзитету у Београду.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс неопходно је доставити 
доказе о испуњености услова (биографија, списак радова, 
копије научних и стручних радова, диплома о одговарајућој 
стручној спреми, извод из матчне књиге рођених, уверење 
о држављанству, потврда надлежног органа о непостојању 
сметње из члана 62 став 4 Закона о високом образовању 
(казнена евиденција МУП-а), документа у оригиналу или 
овереном препису и не старија од шест месеци). Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве 
на конкурс са доказима о испуњавању услова конкурса дос-
тављају се на горенаведену адресу. Рок за пријаву на конкурс 
је 15 дана од дана објављивања.

ЧАЧАК

ОСНОВНА ШКОЛА
„ТАНАСКО РАЈИЋ” 

32000 Чачак, Алексија Миленковића

Професор италијанског језика
на одређено време до повратка запослене 
са породиљског одсуства, са 44% радног 

времена

Професор разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у Трбушанима, 
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства

Професор ликовне културе
на одређено време до повратка запослене са 

одсуства са рада ради неге детета, са 60% 
радног времена

Професор ликовне културе и изборног 
предмета Цртање, сликање, вајање

на одређено време до повратка запослене са 
одсуства са рада ради неге детета, са 40% 

радног времена

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова за заснивање рад-
ног односа треба да испуњавају и посебне услове прописане 
одредбама чл. 8, 120 и 122 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи.

ОСТАЛО: Поред пријава на конкурс, кандидати треба да 
доставе и оверене фотокопије докумената којима доказују да 
испуњавају услове конкурса (диплома о стеченом стручном 
образовању, лиценца - уверење о положеном стручном испи-

ту, лекарско уверење, уверење да нису осуђивани и да се не 
води истрага, уверење о држављанству РС, извод из матичне 
књиге рођених). Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве са 
одговарајућом документацијом слати на адресу школе.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ

32000 Чачак, Цара Душана 34
тел. 032/303-404

Наставник страног језика за ужу научну 
област Енглески језик

на одређено време од 4 године

УСЛОВИ: VII/1, VII/2 степен стручне спреме; професор 
енглеског језика, дипломирани филолог-мастер (англиста). 
Остали услови за избор у звање наставника страног језика 
утврђени су чланом 68 Закона о високом образовању („Сл. 
гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 
44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 68/15 и 87/16), Правилником о 
начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања 
наставника Универзитета у Крагујевцу, Статутом Агрономског 
факултета у Чачку и Правилником о организацији и система-
тизацији послова на Агрономском факултету у Чачку. Напо-
мена: кандидат мора да испуњава општи предуслов у погледу 
неосуђиваности утврђен чланом 62 став 4 Закона о високом 
образовању и дужан је да уз пријаву на конкурс достави и 
одговарајући доказ надлежног органа (МУП-а) о неосуђива-
ности. Пријаве кандидата који не доставе наведени доказ или 
не испуњавају овај услов неће се узети у разматрање. Пријава 
на конкурс садржи име и презиме кандидата, датум и место 
рођења, адресу становања и број телефона, податке о обра-
зовању, податке о радном искуству и друго. Уз пријаву оба-
везно доставити прилоге: биографију, списак радова, оверену 
фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој стручној спре-
ми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству, доказ надлежног органа МУП-а о неосуђиваности и дру-
го. Упутством за примену, начин достављања, попуњавања и 
утврђивање релевантних докумената које кандидат доставља 
у току поступка избора у звање (www.kg.ac.rs-прописи-уни-
верзитетски прописи-документи и акта у области образовања 
и наставе), утврђена је обавеза кандидата, учесника кон-
курса, да релевантна докумената, која прилаже ради оцене 
испуњености општих услова, као и обавезних и изборних еле-
мената прописаних чланом 8 Правилника о начину и поступ-
ку заснивања радног односа и стицању звања наставника 
Универзитета у Крагујевцу, доставља у електронском облику 
(на компакт диску, CD-у), на начин утврђен овим упутством. 
Пријаве на конкурс се подносе на горенаведену адресу. Рок за 
пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ЈАГОДИНА

ПУ “РАДА МИЉКОВИЋ”
35213 Деспотовац, Бељаничка 1

тел./факс: 035/611-125

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: лице које је стекло високо образовање на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне студије) по 
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. сеп-
тембра 2005. године, на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године, на студијама 
првог степена (основне академске, односно струковне сту-
дије), студијама у трајању од три године или вишим обра-
зовањем, образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина (члан 8 став 4 Закона о основама система 
образовања и васпитања), психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом, неосуђиваност правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, 
држављанство Републике Србије, знање језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат доставља следећу 
документацију: оригинал или оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању, доказ да има образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина (уверење 
факултета или више школе, или оверена фотокопија дода-
така дипломи или оверена фотокопија индекса), уверење о 
држављанству (оргинал или оверена копија) не старије од 
6 месеци, уверење да је положио испит из српског језика са 
одговарајућом методиком по програму одговарајуће висо-
кошколске установе, подноси кандидат који није стекао одго-
варајуће образовање на српском језику, извод из матичне 
књиге рођених са холограмом (оргинал или оверена копија). 
Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом изабрани кандидат доставља након 
коначности одлуке о избору, односно пре закључења уговора 

Посао се не чека, 
посао се тражи
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о раду. Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља устано-
ва. Пријаве са кратком биографијом и доказима о испуње-
ности услова конкурса доставити на горенаведену адресу. Рок 
за пријаву је 8 дана од дана објављивања конкурса у публика-
цији “Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Доказе о испуњавању услова конкурса доставити 
у оргиналу или овереној копији.

ОСНОВНА ШКОЛА
“БРАНКО КРСМАНОВИЋ”

35255 Доња Мутница
тел. 540-607

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: држављанство Републике Србије; одговарајуће 
образовање предвиђено чланом 8 став 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
бр. 72/09, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење и 
68/2015 и 62/2016) као и образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова и шест бодова праксе у установи,у складу са Европ-
ским системом преноса бодова (чл. 8 ст. 4 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања); психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; знање језика на коме се 
остварује васпитно-образовни рад. Кандидат уз пријаву тре-
ба да достави доказе о испуњености наведених услова и то: 
уверење о држављанству - не старије од 6 месеци (оригинал 
или оверена фотокопија); оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању; доказ о испуњености услова из чл. 8 ст. 
4 Закона о основама система образовањаи васпитања; извод 
из матичне књиге рођених, не старије од 6 месеци (ориги-
нал или оверена фотокопија); уверење о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење), не старије од 6 месеци, прилаже се пре 
закључења уговора о раду; доказ о некажњавању прибавља 
школа по службеној дужности. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са докази-
ма о испуњености услова поднети на горенаведену адресу, 
секретару школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
“РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ”

35250 Параћин, Књаза Милоша 2
тел. 035/563-054

1) Наставник математике
са 50% радног времена, на одређено време 

ради замене запосленог на пословима 
помоћника директора, а најдуже до 

31.08.2018. године

2) Наставник српског језика
на одређено време до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства ради неге 

детета

3) Стручни сарадник - психолог
са 10% радног времена, на одређено време до 
повратка запослене са породиљског одсуства 

и одсуства ради неге детета

4) Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2018. године

УСЛОВИ: Кандидати треба да поседују одговарајуће висо-
ко образовање у складу са чл. 8 Закона о основама система 
образовања и васпитања и у складу са Правилником о врсти 
стручне спреме наставника и стручних срадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, број 15/2013), 
да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима, да нису осуђивани правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; да имају држављан-
ство РС, да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. За наведена радна места кандидат уз пријаву са краћом 
биографијом треба да достави: оверену фотокопију дипломе; 
доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина (уверења или потврду), издат од 
стране високошколске установе, од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом пре-
носа бодова; извод из матичне књиге рођених - оригинал или 
оверена фотокопија; уверење о држављанству РС - оригинал 
или оверена фотокопија; лекарско уверење да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са ученицима, иза-
брани кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Уве-
рење да кандидати нису осуђивани за кривична дела из чл. 
120 став 1 тачка 3 прибавља школа. У поступку одлучивања 

о избору наставника директор врши ужи избор кандидата које 
упућује на предходну психолошку процену способности за рад 
са ученицима, коју врши Национална служба за запошљавање 
применом стандардизованих поступака, по распореду који 
утвђује школа у сарадњи са службом запошљавања, о чему ће 
кандидати бити благовремено обавештени. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве доста-
вити лично или путем поште на адресу школе.

ОШ “СТЕВАН НЕМАЊА”
35215 Стењевац

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије, да 
поседује одговарајуће високо образовање стечено на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, специјалистич-
ке академске студије или специјалистичке струковне студије 
и то по пропису који уређује високо образовање почев од 
10. септембра 2005. године, односно високо образовање на 
основним студијама у трајању од најмање четири године по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године) за наставника, педагога или психолога, и то за 
рад у основној школи; високо образовање на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне студије), 
студијама у трајању од три године или више образовање, 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 општу здравстве-
ну способност, тј. да кандидат поседује психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима, да има 
положен испит, тј. лиценцу, за наставника, односно стручног 
сарадника, положен испит за директора установе, да има 
најмање пет година радног искуства на пословима у области 
образовања и васпитања после стеченог одговарајућег обра-
зовања (мастер академске студије, специјалистичке академ-
ске студије или специјалистичке струковне студије и то по 
пропису који уређује високо образовање почев од 10. септем-
бра 2005. године, односно високо образовање на основним 
студијама у трајању од најмање четири године по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године) за наставника, педагога или психолога, и то за рад у 
основној школи, односно 10 година радног искуства на посло-
вима у области образовања и васпитања после стеченог 
одговарајућег образовања (високо образовање на студијама 
првог степена основне академске, односно струковне студије, 
студијама у трајању од три године или вишим образовањем), 
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави: 
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, 
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању, уверење/потврду да се не води 
кривични и истражни поступак, извод из казнене евиден-
ције МУП-а да није осуђиван (прибавља послодавац), лекар-
ско уверење о поседовању опште здравствене способности, 
тј. да кандидат поседује психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима (услов се доказује 
пре закључења уговора о раду), оверен препис или оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу, потврду о радном стажу у области обра-
зовања и васпитања, радну биографију, оквирни план рада 
за време мандата, доказ о знању језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад у школи (уколико одговарајуће обра-
зовање није стечено на том језику). Напомена: У разматрање 
ће бити узете и пријаве кандидата који не приложе доказ 
да су положили испит за директора установе. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати (благовременом 
пријавом сматра се пријава која је непосредно предата школи 
пре истека рока утврђеног у конкурсу или је пре истека рока 
предата пошти у облику препоручене пошиљке, а потпуном 
се сматра пријава која садржи све прилоге који се захтевају у 
конкурсу). Извод из казнене евиденције прибавља установа. 
Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса слати на 
адресу: Основна школа „Стеван Немања“ Стењевац, 35215 
Стењевац, са назнаком „Конкурс за директора школе“ или 
поднети лично секретару школе. Рок за подношење пријаве 
је 15 дана од дана објављивања конкурса. Рок за доношење 
одлуке о избору кандидата: најкасније у року од 60 дана 
од истека рока за подношење пријава на конкурс. Додатне 
информације о конкурсу кандидати могу добити од секрета-
ра школе на телефон: 035/8633-009 или слањем поруке на 
и-мејл адресу школе: stevannemanjastenjevac@hotmail.rs, у 
периоду од 08 до 12 часова сваког радног дана.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
Седларе, 35211 Седларе

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Право учешћа на конкурсу има кандидат који 
испуњава услове прописане чланом 8 став 2, чланом 59 
став 5 и чланом 120 Закона о основама система образовања 

и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 
55/2013, 35/2015 - аут. тумачење, 68/2015 и 62/2016 - ОУС) 
и Правилником о ближим условима за избор директора уста-
нова образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 
108/2015) и то: високо образовање стечено на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке 
акадмеске студије или специјалистичке струковне студије) у 
складу са Законом о високом образовању („Службени глас-
ник РС“, бр. 76/2005, 100/2007 - аут. тум., 97/2008, 44/2010, 
93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 - аут. тумачење, 68/2015 
и 87/2016), почев од 10.09.2005. године или стечено обра-
зовање на основним студијама у трајању од најмање 4 
године по пропису који је уређивао високо образовање до 
10.09.2005. године за наставника основне школе, педагога 
или психолога; најмање 5 година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; обуку и положен испит за директора установе; 
дозвола за рад или уверење о положеном стручном испиту 
за наставника, педагога или психолога или да има стечено 
одговарајуће образовање из чл. 8 став 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања; да има држављанство Републике Србије (не старије 
од шест месеци); да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученициима; да зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију 
исправе о положеном стручном испиту; потврду о радном 
искуству; радну биографију са подацима о кретању у служ-
би, као и евентуалне предлоге којима доказује своје стручне, 
организационе, педагошке и друге способности; уверење о 
држављанству (оригинал или оверену фотокопију, не старије 
од шест месеци) и извод из матичне књиге рођених (овере-
ну фотокопију). Кандидат који буде изабран, а нема положен 
испит за директора установе, дужан је да га положи у року од 
годину дана од дана ступања на дужност. Уверење да канди-
дат није осуђиван прибавља школа, а уверење да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
циима, доставља кандидат који буде изабран, пре закључења 
уговора о раду. Пријаву на конкурс, са доказима о испуњавању 
услова слати на горенаведену адресу, у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса са назнаком „Конкурс за директо-
ра - не отварати“. Докази о испуњавању услова предвиђених 
овим огласом, ако нису оригинални, него фотокопије или пре-
писи, морају бити оверени у складу са Законом о оверавању 
потписа, рукописа и преписа („Сл. галасник РС“, бр. 93/2014 и 
22/2015). Непотупуне и неблаговремене пријаве неће се узима-
ти у обзир приликом доношења одлуке о избору кандидати по 
овом конкурсу. Одлука по овом конкурсу биће донета у закону 
предвиђеном року. За све информације обратити се секретару 
школе на тел. 035/8818-113, 060/321-7626.

КИКИНДА

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ДРАГОЉУБ УДИЦКИ”

23300 Кикинда, Доситејева 43
тел. 0230/422-530, 421-230

e-mail: didocki@predskolskakikinda.edu.rs

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује одговарајуће високо 
образовање из члана 8, став 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања (високо образовање стечено на сту-
дијама другог степена - дипломске академске студије - мас-
тер, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије - у складу са Законом о високом образо-
вању, или на основним студијама у трајању од најмање 4 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године), за васпитача или стручног сарадни-
ка и најмање 5 година радног искуства у установи на посло-
вима образовања и васпитања или одговарајуће образовање 
из члана 8 став 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања (високо образовање на студијама првог степена, 
студијама у трајању од три године или више образовање) - 
профил васпитач и најмање 10 година рада у предшколској 
установи на пословима образовања и васпитања; поседо-
вање знања из области менаџмента; поседовање дозволе за 
рад; поседовање психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима; поседовање држављан-
ства Републике Србије; неосуђиваност правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања; нај-
мање пет година радног искуства.

ОСТАЛО: Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Конкурсну документацију доставити у затворе-
ној коверти, са назнаком документација на конкурс за избор 
директора. Уз пријаву (молбу) на конкурс кандидати треба да 
приложе: доказ о држављанству (уверење о држављанству, 
оригинал или оверена фотокопија не старија од 6 месеци), 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ 
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о стручним знањима из области менаџмента, оверену фото-
копију документа о положеном испиту за лиценцу, лекарско 
уверење, извод из КЕ (казнене евиденције), потврду о радном 
искуству, професионалну и личну биографију. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара предшколске 
установе и путем телефона: 0230/422-530 или 421-230.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА

У КИКИНДИ
23300 Кикинда, Светосавска 57

тел. 0230/439-250
e-mail: vsssovki@vaspitacka.edu.rs

Наставак (избор у одговарајуће звање), 
област Гео-науке, ужа област Методика 
наставе упознавања околине, докторат

заснивање радног односа на време у 
зависности од избора у одговарајуће звање

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме у наведеном занимању. 
Поред наведене стручне спреме кандидати треба да испуња-
вају и услове предвиђене Законом о високом образовању и 
актима школе: држављанство Републике Србије, здравстве-
на способност, да нису правноснажном пресудом осуђени за 
кривично дело у складу са чл. 62 став 4 Закона о високом 
образовању. Кандидати уз пријаву треба да поднесу: биогра-
фију и стручну биографију са подацима о досадашњем раду; 
оверене фотокопије дипломе или уверења свих нивоа сту-
дија; препоруку која садржи преглед и мишљење о научном 
и стручном раду кандидата из установе у којој је кандидат 
изводио наставу у претходном периоду, оцену о резултати-
ма научног, истраживачког односно уметничког рада, оцену 
о ангажовању у развоју наставе и развоју других делатности 
високошколске установе, оцену о резултатима педагошког 
рада, као и оцену резултата постигнутих у обезбеђивању 
научно-наставног, односно уметничко-наставног подмлат-
ка; списак научних, стручних радова, као и саме радове које 
су у могућности да доставе или да на други начин докажу 
да су објављени; извод из матичне књиге рођених; доказ о 
држављанству, не старији од 6 месеци; лекарско уверење 
о здравственој способности (доставља изабрани кандидат); 
доказ у вези осуђиваности  кандидата прибавиће школа 
службеним путем. Комплетну документацију доставити у 
штампаној верзији и на CD-у. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве и пријаве са неодговарајућом документацијом неће 
се узимати у разматрање. Конкурсну документацију слати на 
горенаведену адресу.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

ОШ „СВЕТИ САВА“
Сушица, 38205 Косовска Грачаница

Професор енглеског језика
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: Кандидат уз пријаву треба да приложи следећа 
документа: диплому о стеченом стручном образовању - ове-
рену фотокопију; уверење о држављанству Републике Србије 
- не старије од 6 месеци (оверена фотокопија уверења); извод 
из матичне књиге рођених - не старије од 6 месеци (оверена 
фотокопија извода). По Правилнику о степену и врсти струч-
не спреме наставника и стручних сарадника у основној школи 
за радно место: страни језик - енглески језик може се пријави-
ти кандидат који је: професор, односно дипломирани фило-
лог за енглески језик и књижевност; дипломирани професор 
енглеског језика и књижевности; мастер филолог (студијски 
програм или главни предмет (профил енглески језик); мас-
тер професор језика и књижевности (студијски програм или 
главни предмет) профил енглески језик; дипломирани фило-
лог англиста - мастер; мастер професор језика и књижев-
ности (студијски програм језик, књижевност и култура). Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у рама-
трање. Пријаве слати на горенаведену адресу.

КРАГУЈЕВАЦ

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 034/306-800

Наставник у звању доцента за ужу научну 
област Социјална медицина
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински 
факултет, докторат из научне области за коју се бира и завр-
шена одговарајућа специјализација.

ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим одредбама Зако-
на о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 
100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012 

89/2013, 99/2014, 45/2015, 68/2015 и 87/2016), Статутом Уни-
верзитета у Крагујевцу, Правилником о начину и поступку 
заснивања радног односа и стицању звања наставника Уни-
верзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета медицинских 
наука у Крагујевцу, у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата. Уз пријаву на конкурс потребно је 
доставити и: биографију, фотокопију оверених диплома, 
списак стручних и научних публикација и по један примерак 
тих публикација, а за кандидате који су у радном односу на 
Факултету медицинских наука у Крагујевцу и потврду Коми-
сије за квалитет о педагошком раду. Упутством за примену, 
начин достављања, попуњавања и утврђивање релевантних 
докумената које кандидат доставља у току поступка избора 
у звање Универзитета у Крагујевцу (http://www.kg.ac.rs/Docs/
Uputstvo_KPP_Izbor_u_ zvanje.docx) и Одлуком о изменама 
и допунама Упутства (http://www.kg.ac. rs/Docs/Odluka_o_
izmenama _i_dopunama_uputstva_Izbor_u_zvanje.pdf), утврђе-
на је обавеза кандидата да релевантна документа која прила-
же ради оцене испуњености општих услова, као и обавезних 
и изборних елемената прописаних чланом 8 Правилником о 
начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања 
наставника Универзитета у Крагујевцу достави и у електрон-
ској форми (на компакт диску - CD). Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати. Рок за пријаву је 15 дана од 
дана објављивања.

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Ђуре Пуцара Старог 3

тел. 034/303-500

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

Информационе технологије и Базе 
података

на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: студент мастер академских студија из одговарајуће 
научне области који је студије првог степена завршио са уку-
пном просечном оценом најмање 8 и други услови прописани 
законом, Статутом и другим актима Факултета. Кандидати уз 
пријаву достављају и доказе о испуњавању услова конкурса. 
Конкурс је отворен 15 дана. Пријаве са документима доста-
вити на адресу: Економски факултет, Крагујевац, Ђуре Пуца-
ра Старог 3. Кандидати подносе следећа документа: пријаву 
са биографијом; оверене фотокопије: дипломе и извештаја о 
положеним испитима; извода из матичне књиге рођених; уве-
рења о држављанству; уверења полицијске управе о неосуђи-
ваности; уверења суда да против кандидата није покренута 
истрага и да није подигнута оптужница. Остали докази: потвр-
де или други докази у вези са радним искуством; сертификати 
или други докази у вези са посебним знањима или вештинама.

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб

тел. 034/500-125, 500-126

Наставник у звање редовног професора за 
ужу уметничку област Цртање и сликање

Наставник у звање ванредног професор 
за ужу уметничку област Унутрашња 
архитектура и индустријски дизајн 

(Пројектовање облика, Ентеријер кроз 
ликовну транспозицију и Архитектонска 

композиција и композиција у форми)
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Докторат или магистеријум из одговарајуће уже 
уметничке области за коју се бира или високо образовање 
првог степена (240 ЕСПБ) или другог степена и призната 
уметничка, односно стручно-уметничка дела из области за 
коју се бира, непостојање сметње из чл. 62 став 4 Закона о 
високом образовању и остали општи, обавезни и посебни 
услови предвиђени чл. 64 и чл. 65 Закона о високом образо-
вању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 100/07, 97/08, 44/2010, 
93/2012, 89/2013, 99/14, 45/15, 68/15, 87/16), Статутом Уни-
верзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. II-01/360 
од 28.04.2017. године - www.kg.ac.rs), Статутом Филолош-
ко-уметничког факултета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. 
01-1336/1 од 30.8.2016. године - www.filum.kg.ac.rs), Зако-
ном о раду (“Сл. Гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/14), Правилником о начину и поступку заснивања 
радног односа и стицању звања наставника Универзитета у 
Крагујевцу - www.kg.ac.rs (пречишћен текст бр. II -01-52 од 
9. 1. 2017. године) и другим актима Факултета и Универзите-
та у Крагујевцу. Кандидати подносе на расписан конкурс за 
избор у звање редовног професора 30 самосталних радова а 
за избор у звање ванредни професор 20 самосталних радова 
из уже уметничке области за коју конкуришу. Радови се пре-
дају у оригиналу или у дигиталној форми (на CD-у).

Наставник у звање ванредног професора за 
ужу уметничку област Соло певање

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Докторат или магистеријум из одговарајуће уже 
уметничке области за коју се бира или високо образовање 
првог степена (240 ЕСПБ) или другог степена и призната 
уметничка, односно стручно-уметничка дела из области за 
коју се бира, непостојање сметње из чл. 62 став 4 Закона о 
високом образовању и остали општи, обавезни и посебни 
услови предвиђени чл. 64 и чл. 65 Закона о високом образо-
вању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 100/07, 97/08, 44/2010, 
93/2012, 89/2013, 99/14, 45/15, 68/15, 87/16), Статутом Уни-
верзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. II -01/360 од 28. 
4. 2017. године-www.kg.ac.rs), Статутом Филолошко-уметнич-
ког факултета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. 01-1336/1 
од 30.8.2016. године - www.filum.kg.ac.rs), Законом о раду 
(“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/14), Правилником о начину и поступку заснивања радног 
односа и стицању звања наставника Универзитета у Кра-
гујевцу- www.kg.ac.rs (пречишћен текст бр. II -01-52 од 9. 1. 
2017. године) и другим актима Факултета и Универзитета у 
Крагујевцу.

ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити: пријава на 
конкурс, биографија и стручна биографија, оверене копије 
диплома свих нивоа студија, фотокопија личне карте и очита-
на лична карта, потврда надлежног органа (полицијске упра-
ве) да кандидат није осуђиван за кривична дела предвиђена 
чланом 62 став 4 Закона о високом образовању и чланом 124е 
и чланом 126 Статута Универзитета у Крагујевцу, потврда 
Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета о педагош-
ком раду (за кандидате који су у радном односу на ФИЛУМ-у), 
за кандидате који се први пут бирају у звање доцента на Уни-
верзитету у Крагујевцу предвиђено је јавно приступно преда-
вање. Овај услов важи и за кандидате који се бирају у звање 
ванредни односно редовни професор, а који први пут засни-
вају радни однос на факултету у саставу Универзитета у Кра-
гујевцу. Сву конкурсну документацију са доказима о испуње-
ности услова конкурса, сви кандидати су обавезни да доставе 
и у електронској форми (на компакт диску - CD-у) у складу 
са Упутством за примену, начин достављања, попуњавања и 
утврђивање релевантних докумената које кандидат доставља 
у току поступка избора у звање (доступно на: http://www.
kg.ac.rs/dokumenti_izbori.php. Фотокопије докумената морају 
бити оверене. Непотпуне и неблаговреме пријаве, као и доку-
ментација кандидата који не испуњавају услове конкурса 
неће се узимати у разматрање. Сва документација и радови 
достављају се Служби за опште и правне послове ФИЛУМ-а, 
у згради Друге крагујевачке гимназије или поштом на адресу: 
Филолошко-уметнички факултет, 34000 Крагујевац, Јована 
Цвијића бб. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6

тел. 034/335-990

Наставник у звању доцента, за ужу научну 
област Експериментална механика

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме - научни назив доктора 
наука из научне области за коју се наставник бира. Кандидат 
мора да испуњава општи предуслов у погледу неосуђива-
ности утврђен чланом 62 ставом 4 Закона о високом образо-
вању. Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и 
услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тума-
чење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 - 
аутентично тумачење, 68/2015 и 87/2016), Статута Факултета 
инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу и Правилни-
ка о начину и поступку заснивања радног односа и стицању 
звања наставника Универзитета у Крагујевцу. Уз пријаву на 
конкурс потребно је доставити: диплому или уверења о сте-
ченом докторату из одговарајуће научне области и диплому 
или уверење о претходно завршеним нивоима студија; ове-
рену очитану личну карту или оверену фотокопију личне кар-
те; биографију; доказ о педагошком искуству са навођењем 
послова које је кандидат обављао, ако кандидат има педа-
гошког искуства; оцену педагошког рада ако кандидат има 
педагошког искуства; списак стручних и научних радова, као 
и саме радове; уверење надлежног органа да кандидат није 
осуђиван за кривична дела и друге доказе којима се доказује 
испуњеност прописаних услова, обавезних и изборних елеме-
ната за избор наставника. Све доказе је потребно доставити 
у оргиналу или овереној копији. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у обзир. Сву документацију са дока-
зима о испуњености услова конкурса, сви кандидати су оба-
везни да доставе и у електронској форми на компакт диску 
- CD-у у складу са Упутством за примену, начин достављања, 
попуњавања и утврђивање релевантних докумената које кан-
дидат доставља у току поступка избора у звање (доступно на: 
http://www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.php). Пријаве кандидата 
са прилозима доставити на адресу: Факултет инжењерских 
наука, 34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6, са назнаком „Прија-
ва на конкурс“. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови” и на интернет страници Уни-
верзитета у Крагујевцу.
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Наставник у звању доцента, за ужу научну 
област Енергетика и процесна техника

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме - научни назив доктора 
наука из научне области за коју се наставник бира. Кандидат 
мора да испуњава општи предуслов у погледу неосуђива-
ности утврђен чланом 62 ставом 4 Закона о високом образо-
вању. Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и 
услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању 
(“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тума-
чење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 - 
аутентично тумачење, 68/2015 и 87/2016), Статута Факултета 
инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу и Правилни-
ка о начину и поступку заснивања радног односа и стицању 
звања наставника Универзитета у Крагујевцу. Уз пријаву на 
конкурс потребно је доставити: диплому или уверења о сте-
ченом докторату из одговарајуће научне области и диплому 
или уверење о претходно завршеним нивоима студија; ове-
рену очитану личну карту или оверену фотокопију личне кар-
те; биографију; доказ о педагошком искуству са навођењем 
послова које је кандидат обављао, ако кандидат има педа-
гошког искуства; оцену педагошког рада ако кандидат има 
педагошког искуства; списак стручних и научних радова, као 
и саме радове; уверење надлежног органа да кандидат није 
осуђиван за кривична дела и друге доказе којима се доказује 
испуњеност прописаних услова, обавезних и изборних елеме-
ната за избор наставника. Све доказе је потребно доставити 
у оргиналу или овереној копији. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у обзир. Сву документацију са дока-
зима о испуњености услова конкурса, сви кандидати су оба-
везни да доставе и у електронској форми на компакт диску 
- CD-у у складу са Упутством за примену, начин достављања, 
попуњавања и утврђивање релевантних докумената које кан-
дидат доставља у току поступка избора у звање (доступно на: 
http://www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.php). Пријаве кандидата 
са прилозима доставити на адресу: Факултет инжењерских 
наука, 34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6, са назнаком „Прија-
ва на конкурс“. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови” и на интернет страници Уни-
верзитета у Крагујевцу.

КРАЉЕВО

СРЕДЊА ШКОЛА
„КРАЉИЦА ЈЕЛЕНА“

36350 Рашка, Омладински центар бб
тел. 036/736-032

Наставник машинске групе предмета
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

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

дана

Наставник српског језика и књижевности
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије; да је 
стекао одговарајуће образовање сходно одредбама важећег 
Правилника о врсти стручне спреме као и високо образовање 
у складу са чланом 8 Закона о основама система образовања 
и васпитања на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или специјалис-
тичке струковне студије), по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10.09.2005. године или на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; да 
испуњава услове из чл. 8 став 4 Закона, односно да има обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, 
у складу са ЕСПБ; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима - уверење се дос-
тавља пре закључивања уговора о раду; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образована и 
васпитања - прибавља школа; да зна српски језик, на коме се 
остварује васпитно-образовни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: уверење о држављанству; 
извод из матичне књиге рођених (са холограмом); оверену 
фотокопију дипломе; за доказ о испуњености услова из члана 8 
став 4 Закона - фотокопија индекса или посебна потврда да је у 
току студија кандидат положио испите из педагогије и психоло-
гије, односно да има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на вишокошколској устано-
ви у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодо-
ва и 6 бодова праксе у установи или уверење о положеном 
испиту за лиценцу; уколико кандидат није стекао средње, више 
или високо образовање на српском језику - доставља доказ да 
је положио испит из српског језика; докази се достављају у 

оригиналу или овереној фотокопији, не старији од 6 месеци. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у обзир.

КРАЉЕВО

ОШ “ОЛГА МИЛУТИНОВИЋ”
36220 Годачица
тел. 036/877-110

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене запосленог 

распоређеног на послове директора школе, до 
истека мандата директора

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених Зако-
ном о раду („Сл. гл. РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 
13/17 - одлука УС), треба да испуњава и посебне услове пред-
виђене чл. 120 ст. 1 тачке 1, 2, 3, 4 и 5 и чл. 8 став 2 и став 
4 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/2015 - аутентично тума-
чење, 68/2015 и 62/2016 - одлука УС), кандидат такође треба 
да има и одговарајући степен и врсту образовања у складу са 
чл. 2 ставом 1 тачкама 1, 3, 4, 5, 6 и 7 Правилника о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гл. РС - Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16 и 2/17), и то: да има одговарајуће образовање, 
да има образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стеченом на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова; да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
да има држављанство Република Србије; да зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Уз пријаву 
на конкурс приложити одговарајућу документацију којом се 
доказује испуњеност услова предвиђених Законом, Правил-
ником и овим конкурсом: диплома о стеченом одговарајућем 
образовању, потврду или уверење високошколске установе о 
образовању из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина 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, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци) и 
извод из матичне књиге рођених, доказ да кандидат зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад - српски језик (у 
обавези су да доставе само они кандидати који образовање 
нису стекли на српском језику, а доказује се потврдом одгова-
рајуће високошколске установе да је кандидат положио испит 
из српског језика). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима доставља изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Доказ да кандидат 
није осуђиван прибавља школа. Документација се доставља 
у оригиналу или овереним фотокопијама. Рок за пријаву је 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Небла-
говремене и непотпуне пријаве, као и пријаве са неовереном 
документацијом, неће се разматрати. Пријаве слати на адресу 
школе или донети лично у просторије школе, радним даном од 
09.00 до 12.00 часова.

КРУШЕВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА”

37208 Читлук, Цара Лазара 491А
тел. 037/692-695

Наставник немачког језика
на одређено време до повратка одсутног 

запосленог, за 44% радног времена

УСЛОВИ: степен и врсте образовања: професор, односно 
дипломирани филолог за немачки језик и књижевност, мас-
тер филолог (студијски програм или главни предмет/профил 
немачки језик); мастер професор језика и књижевности (сту-
дијски програм или главни предмет/профил немачки језик); 
мастер професор језика и књижевности (студијски програм 
Језик, књижевност и култура). Остали услови: да кандидат 
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 је 
држављанин Републике Србије; да има образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипломи-
рања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи 
у складу са Европским системом преноса бодова у складу са 
чланом 8 став 4 Закона о основама система образовања и 
васпитања, кандидат који је у току студија положио испите 
из педагогије и психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из 
члана 8 став 4 Закона о основама система образовања и вас-
питања, а у складу са чланом 121 став 10 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања; да зна језик на коме 

се остварује образовно-васпитни рад - српски језик (доказ су 
у обавези да доставе само кандидати који образовање нису 
стекли на српском језику) - доказује се потврдом одговарајуће 
високошколске установе да је кандидат положио испит из 
српског језика.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да приложи: уверење о 
држављанству, оригинал или оверену фотокопију; извод из 
матичне књиге рођених, оригинал или фотокопију; оригинал 
или оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеном 
високом образовању; кандидат који је студије завршио по 
прописима који уређују високо образовање од 10. септембра 
2005. године доставља оригинал или оверену фотокопију 
потврде високошколске установе којом се потврђује да има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом прено-
са бодова; кандидат који је студије завршио по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године и који је у току студија положио испите из педагогије 
и психологије или је положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу, као доказ да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања дос-
тавља оверену фотокопију индекса (страна са сликом, страна 
са бројем индекса и стране на којима су уписани положени 
испити), односно потврде о положеном стручном испиту, тј. 
о положеном испиту за лиценцу, а у складу са чланом 121 
став 10 Закона о основама система образовања и васпитања; 
потврда одговарајуће високошколске установе да је кандидат 
положио испит из српског језика (само кандидати који обра-
зовање нису стекли на српском језику); доказ о испуњености 
услова у погледу психичке, физичке и здравствене способ-
ности (лекарско уверење) кандидат који буде изабран дос-
тавља пре закључења уговора о раду, а доказ о неосуђива-
ности прибавља школа. Рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ЛЕСКОВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“

16201 Манојловце
тел. 016/785-234

Наставник ликовне културе
са 75% радног времена, на одређено време до 
повратка запосленог са неплаћеног одсуства, 

а најдуже до 15.06.2018. године

Наставник српског језика и књижевности
на одређено време до краја школске 

2017/18. године, ради замене током одсуства 
запосленог радника

Наставник математике
са 50% радног времена, на одређено време до 
повратка запосленог са функције помоћника 

директора, а најдуже до краја школске 
2017/18. године

УСЛОВИ: општи услови утврђени чл. 8 и чл. 120 ЗОСОВ („Сл. 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тума-
чење и 68/15, 62/16 - одлука УС); посебни услови према Пра-
вилнику о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16). Пријава са доказима о 
испуњавању услова подноси се на адресу школе, са назнаком 
„За конкурс“, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Уз пријаву кандидат подноси следећу конкурсну документа-
цију: оверену фотокопију/оригинал дипломе о стручној спре-
ми; оверену фотокопију/оригинал извода из матичне књиге 
рођених (са холограмом); оверену фотокопију/оригинал уве-
рења о држављанству (не старије од шест месеци); потвр-
ду о образовању из педагошких, психолошких и методичких 
дисциплина стеченом на високошколској установи у току сту-
дирања или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова (кандидат доставља две потврде - оригинал-
на, односно оверена копија потврде са факултета о стеченом 
образовању и потврду школе у којој је лице обављало прак-
су, односно било у радном односу и стекло 6 бодова праксе). 
Оверена фотокопија јесте фотокопија оригиналног документа 
која се оверава код јавног бележника. Лекарско уверење (не 
старије од 6 месеци) подноси кандидат пре закључења угово-
ра о раду. Уверење да лице није осуђивано прибавља уста-
нова. Благовременом пријавом сматраће се она пријава која 
је предата у року утврђеном конкурсом. Потпуном пријавом 
сматраће се пријава која у прилогу садржи документа којима 
кандидат доказује да испуњава услове означене у конкурсу. 
Непотпуне пријаве неће се разматрати. Кандидати ће бити 
писмено обавештени о одлуци диркетора школе у законом 
предвиђеном року. Ближа обавештења се могу добити у 
секретаријату школе или на телефон: 016/785-234.
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Наука и образовање

ПУ „МИЛКА ДИМАНИЋ“
16210 Власотинце, 12. бригаде 34

тел. 016/875-425

Педагошки асистент
на одређено време до краја радне 2017/2018, 

односно до 31.08.2018. године

УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће образовање 
(најмање средње образовање); сертификат - савладана обу-
ка за педагошког асистента; психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик на коме 
се остварује васпитно-образовни рад. Кандидати су дужни да 
уз пријаву на оглас доставе: оверену фотокопију дипломе о 
завршеној школи, сертификат о савладаној обуци за педа-
гошког асистента - оверена копија, уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци), извод из матичне 
књиге рођених. Доказ да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом доставља се пре 
закључивања уговора о раду. Доказ из чл. 120 ст. 1 тачка 3 
прибавља установа. Пријаве са документацијом подносе се на 
горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узи-
мати у разматрање. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОСИФ ПАНЧИЋ“

Орашац
16201 Манојловце
тел. 016/734-334

1) Наставник енглеског језика
са 44,44% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог преко 
60 дана

2) Библиотекар
са 4,44% радног времена, на одређено време 

ради замене одсутног запосленог преко 60 
дана, до повратка запосленог

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да је 
држављанин Републике Србије; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима; да није осуђи-
ван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 
три месеца нити за кривично дело које га чини неподобним 
за обављање послова у школи; да има одговарајуће обра-
зовање, а за радно место 1 и податке о претходном радном 
искуству. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: 
кратку биографију, уверење о држављанству, извод из мати-
чне књиге рођених, оригинал или оверену фотокопију дипло-
ме о стеченој стручној спреми. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве 
слати на адресу школе, са назнаком „За конкурс“. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. 
Ближе информације на телефоне: 016/734-334 и 734-488.

ОСНОВНА ШКОЛА
„РАДОВАН КОВАЧЕВИЋ МАКСИМ“

16230 Лебане, Цара Душана 76
тел. 016/846-255, 846-256

Секретар школе
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, коме мирују права 
и обавезе које се стичу на раду и по основу 
рада због избора, односно именовања на 

функцију у државном органу или другу јавну 
функцију чије вршење захтева да привремено 
престане да ради код послодавца сходно чл. 
79 ст. 1 тачка 4 Закона о раду, а најдуже до 
повратка запосленог са функције на коју је 

изабран

УСЛОВИ: прописани чланом 68 и чл. 120 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, број 
72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аут. Законом о раду (“Сл. 
гласник РС”, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2012, 75/2014 
и 13/2017-ОУС), као и услови прописани Правилником о орга-
низацији и систематизацији послова у ОШ „,Радован Коваче-
вић Максим“ Лебане. Напомена: у погледу услова за напред 
наведено радно место кандидати треба да испуњавају опште 
услове за заснивање радног односа предвиђене Законом о 
раду и Правилником о организацији послова у ОШ “Радован 
Ковачевић Максим“, Лебане.

ОСТАЛО: Поред општих услова кандидат мора да испуњава 
следеће услове прописане чл. 68 и чл. 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања: да има одговарајуће обра-
зовање за рад на радном месту секретара установе, прописано 

чл. 68 Закона о основама система образовања и васпитања, где 
је наведено да послове секретара може да обавља дипломира-
ни правник - мастер или дипломирани правник који је стекао 
високо образовање на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; да има уверење о држављанству Републике 
Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад (српски језик). Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији “Послови“. Уз 
пријаву на конкурс кандидати треба да приложе поред краће 
биографије и: оригинал или оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених, оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству (не старије од 6 месеци), оверену 
фотокопију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми. 
Напомена: лекарско уверење (у којем ће бити назначено да је 
лице психофизички способно за рад са децом и ученицима) се 
подноси када одлука о пријему кандидата постане коначна, а 
пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности при-
бавља школа службеним путем након истека рока за пријављи-
вање кандидата. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће 
узимати у разматрање. Кандидати су обавезни да у пријави 
назначе контакт телефон. Пријаве на конкурс са траженом 
документацијом доставити лично или препорученом пошиљ-
ком на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“.

ГИМНАЗИЈА ЛЕСКОВАЦ
16000 Лесковац, Косте Стаменковића 15

тел. 016/212-218

Стручни сарадник - библиотекар
за 61,13% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутне запослене преко 
60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду, 
кандидат треба да има стечено одговарајуће образовање у 
складу са чл. 8 став 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 52/11, 55/13 
и 68/15): на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), по пропису који уређује високо образо-
вање почев од 10. септембра 2005. године или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, да испуњава услове у складу са Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у гимназији („Сл. гласник РС - Просветни гласник“ 15/13); да 
има образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова - кандидат који је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образо-
вање из чл. 8 став 4 Закона о основама система образовања 
и васпитања; да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са ученицима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања - да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања; да има држављанство 
Републике Србије и да зна језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс поднети: извод из 
матичне књиге рођених; уверење о држављанству (не ста-
рије од 6 месеци); уверење о неосуђиваности; диплому о сте-
ченом образовању и доказ да кандидат има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у устано-
ви, у складу са ЕСПБ (уверење одговарајуће високошколске 
установе о броју бодова или оверена фотокопија уверења о 
положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу или 
оверена фотокопија индекса о положеним испитима из педа-
гогије и психологије). Сва документа се прилажу у оригиналу 
или као оверене фотокопије. Уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са ученицима доставља се 
пре закључења уговора о раду. Доказ о знању језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад (уверење одговарајуће 
високошколске установе) подносе само кандидати који нису 
стекли образовања на српском језику. По истеку конкурсног 
рока директор врши ужи избор кандидата које упућује на 
претходну психолошку процену способности за рад са учени-
цима. Психолошку процену способности за рад са ученицима 
врши надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака.

Радник на одржавању хигијене
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: завршена основна школа. Уз пријаву на конкурс 
кандидат подноси извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци) и уверење о неос-

уђиваности. Пре закључења уговора о раду кандидат подно-
си уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Пријаве слати на адресу школе. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе на телефон: 016/212-218.

ЛОЗНИЦА

ГИМНАЗИЈА
“ВУК КАРАЏИЋ”

15300 Лозница, Гимназијска 5

Наставник музичке културе
на одређено време до повратка запосленог са 

функције

Наставник географије
са 30% радног времена, на одређено време до 
повратка запослене са породиљског одсуства 

и одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 8 и 120 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11,55/13); да испуњавају услове у 
погледу стручне спреме сходно Правилнику о врсти стручне 
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у гимназији („Службени гласник РС - Просветни глас-
ник“, бр. 5/90 и „Службени гласник РС - Просветни гласник“, 
бр. 5/91, 1/92, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 3/03, 4/04, 11/04, 5/05, 
1/07, 7/08, 11/08, 4/09, 5/11, 8/11 и 2/2013). Кандидати су 
дужни да уз пријаву доставе следећу документацију: овере-
ну фотокопију дипломе, уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (не старије 
од 6 месеци), уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима се доказује пре закључења 
уговора о раду; уверење о неосуђиваности правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања при-
бавља установа. Пријаве се подносе на адресу школе у року 
од 8 дана од дана објављивања огласа. Избор кандидата биће 
извршен у року од 8 дана од дана добијања резултата пси-
холошке процене способности за рад са децом и ученицима.

НИШ

ВИСОКА ШКОЛА ЗА ВАСПИТАЧЕ
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

18220 Алексинац, Пиварска бб

Наставник у звању професора струковних 
студија за поље Ликовне уметности

УСЛОВИ: завршен факултет ликовне уметности или факул-
тет примењених уметности; завршене докторске студије и 
одбрањена докторска дисертација; радно искуство најмање 5 
година. Кандидат уз пријаву треба да достави: оверену фото-
копију дипломе основних студија; оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом академском називу доктора наука; извод из 
матичне књиге држављана (не старији од 6 месеци); уверење 
да није кажњаван за кривична дела која га чине неподобним 
за обављање послова у просвети (не старије од 6 месеци); 
преглед кретања у служби са биографским подацима; спи-
сак научних и стручних радова, као и саме радове; објављене 
научне и стручне радове који се враћају након спроведеног 
поступка избора у звање професора струковних студија; уве-
рење о дужини радног стажа. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

Наставник у звању предавача за област 
Рачунарске науке

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен природно-математички факултет, одсек 
за информатику; наставничко-технички факултет; завр-
шене специјалистичке студије, последипломске студије и 
одбрањена докторска дисертација или магистарска теза; 
радно искуство: 3 године. Кандидат уз пријаву треба да дос-
тави: оверену фотокопију дипломе основних студија; овере-
ну фотокопију дипломе специјалистичких студија; оверену 
фотокопију дипломе последипломских студија; оверену фото-
копију дипломе докторских студија; извод из матичне књиге 
држављана; уверење да није кажњаван за кривична дела 
која га чине неподобним за обављање послова у просвети; 
преглед кретања у служби са биографским подацима; спи-
сак научних и стручних радова, као и саме радове; објављене 
научне и стручне радове који се враћају након спроведеног 
поступка избора у звање наставника високе школе; уверење 
о дужини радног стажа. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање.

www.nsz.gov.rs
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Наука и образовање

ОШ “ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”
18225 Катун

тел. 018/610-888

Професор енглеског језика
са 42% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана

УСЛОВИ: наставу и друге облике образовно-васпитног рада 
у предметној настави може да изводи лице које је стекло 
високо образовање за предмет енглески језик, члан 3 став 
1 тачка 4 Правилника о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи (“Службе-
ни гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17 и 3/17): професор, односно дипломирани 
филолог за енглески језик и књижевност; дипломирани про-
фесор енглеског језика и књижевности; мастер филолог (сту-
дијски програм или главни предмет/профил енглески језик); 
мастер професор језика и књижевности (студијски програм 
или главни предмет/профил енглески језик); дипломирани 
филолог англиста - мастер; мастер професор језика и књи-
жевности (студијски програм, Језик, књижевност и култура). 
Кандидат треба да испуњава опште услове прописане зако-
ном за заснивање радног односа и посебне услове пред-
виђене чланом 120 и чланом 8 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Службени гласник РС” бр. 72/09, 
52/11, 55/13, 35/15, 68/15 и 62/16-одлука УС), као и из члана 
8 став 4 истог закона: да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања, од 
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова (доказ уверење надлеж-
не установе). Образовање стечено на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије) у складу са 
Законом о високом образовању (“Службени гласник РС” бр. 
76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15, 68/15 и 
87/16), почев од 10. септембра 2005. године или на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. 
Изузетно, наставу може да изводи и лице са стеченим одго-
варајућим високим образовањем на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне студије), студијама 
у трајању од 3 године или вишим образовањем. Наставник, 
васпитач и стручни сарадник који је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образо-
вање из члана 8 став 4 Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Лице мора да има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипломи-
рања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова. 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 служ-
беној дужности. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученицима дос-
тавља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Уз 
пријаву доставити: оверен препис/фотокопију дипломе о сте-
ченој стручној спреми; оверен препис/фотокопију уверења о 
држављанству; оверен препис/фотокопију извода из матичне 
књиге рођених; доказ о образовању из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина (приложити један од сле-
дећих докумената: потврду високошколске установе о броју 
бодова, доказ о положеном испиту за лиценцу или доказ о 
положеним испитима из педагогије и психологије); доказ о 
познавању језика ка ком се остварује образовно-васпитни 
рад. Уверења не могу бити старија од 6 месеци. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ „АЦА СИНАДИНОВИЋ“
Лоћика

18212 Тешица
тел. 018/610-400

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2018. године

УСЛОВИ: најмање IV степен стручне спреме; положена обу-
ка за педагошког асистента; психичка, физичка и здравстве-
на способност за рад са децом и ученицима (лекарско уве-
рење о здравственој способности доставити пре закључења 
уговора о раду); да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања (уве-
рење прибавља школа); знање језика на ком се остварује 
образовно-васпитни рад; држављанство Републике Србије. 
Уз пријаву доставити: доказ о стеченом образовању (ориги-
нал или оверена фотокопија дипломе); сертификат Минис-
тарства просвете о положеном програму обуке за педагошке 
асистенте; уверење о држављанству РС; извод из матичне 
књиге рођених; доказ о познавању језика на ком се оства-
рује образовно-васпитни рад. Уверења не могу да буду ста-
рија од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ПЧЕЛИЦА”

18000 Ниш, Орловића Павла бб
тел. 018/523-453

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: кандидат за директора предшколске установе треба 
да испуњава услове из чл. 8 ст. 2, чл. 59 ст. 3 и 4 и чл. 120 
Закона о основама система образовања и васпитања (“Служ-
бени гласник РС” бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично 
тумачење, 68/15 и 62/16 - одлука УС) и Правилника о бли-
жим условима за избор директора установа образовања и 
васпитања (“Службени гласник РС” бр. 108/2015), и то: одго-
варајуће високо образовање за стручног сарадника или вас-
питача из члана 8 став 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, високо образовање стечено на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне студије), 
по пропису који је уређивао високо образовање почев од 10. 
септембра 2005. године или на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; да има дозволу за 
рад (лиценцу); обука и положен испит за директора устано-
ве (с обзиром да програм обуке за директора и правилник о 
полагању испита још нису донети, изабрани кандидат ће бити 
у обавези да у законском року положи испит за директора); 
најмање 5 година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; пси-
хичка, физичка и здравствена способност за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење, не старије од 6 месеци, 
подноси се пре закључења уговора о раду); држављанство 
Републике Србије; да кандидат зна језик на ком се остварује 
васпитно-образовни рад; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања (уве-
рење прибавља установа); да није осуђиван правоснажном 
пресудом за привредни преступ у вршењу раније дужности 
(уверење прибавља установа). За директора може да буде 
изабран и васпитач који уз испуњеност осталих услова има 
одговарајуће образовање из члана 8 став 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (основне академске, 
односно струковне студије) у трајању од 3 године или више 
образовање и најмање 10 година рада у предшколској уста-
нови на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања. Уз пријаву доставити: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 
оверену фотокопију документа о положеном стручном испи-
ту или испиту за лиценцу; потврду о радном стажу, односно 
потврду да кандидат има најмање 5, односно 10 година рада 
у области образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања; извод из матичне књиге рођених и вен-
чаних (не старији од 6 месеци); уверење у држављанству (не 
старије од 6 месеци); уверење да против лица није покре-
нута истрага нити да је подигнута оптужница код надлежног 
суда (не старије од 6 месеци); доказ о знању језика на ком 
се изводи васпитно-образовни рад (уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику); преглед кретања у 
служби са биографским подацима; докази о стручним и орга-
низационим способностима (факултативно). Кандидат који 
нема положен испит за директора дужан је да у року и под 
условима које пропише Закон о основама система образо-
вања и васпитања или други акт министра просвете, науке 
и технолошког развоја, положи испит за директора. Уверења 
и изводи не могу бити старији од 6 месеци. Рок за пријаву 
на конкурс је 15 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање. Пријаве доставити лично или 
поштом на горенаведену адресу, у затвореној коверти.

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”
18410 Дољевац, Вука Караџића 6

тел. 018/4151-422

Наставник информатике и рачунарства
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

Наставник физике
са 40% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана

УСЛОВИ: испуњеност услова прописаних чл. 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Службени глас-
ник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15): одговарајуће 
високо образовање из чл. 8 ст. 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања стечено на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије), по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године или на основним студијама у трајању од најмање 4 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на високошколској 

установи у току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова; занимање према Правилнику 
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи (“Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 
10/16). Кандидати уз пријаву треба да доставе: оригинал или 
оверену копију дипломе о одговарајућем образовању; уве-
рење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уве-
рење да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (доказ прибавља школа); 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способност за 
рад са децом и ученицима (уверење доставља изабрани кан-
дидат, пре закључења уговора о раду). Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узимати у разматрање.

НОВИ ПА ЗАР

ОШ „РИФАТ БУРЏОВИЋ ТРШО“
36320 Тутин, Његошева 15

тел. 020/811-110

Наставник српско-босанског језика
за 90% радног времена, за рад у матичној 

школи у Тутину, на одређено време до 
повратка раднице са породиљског боловања

Наставник музичке културе
за 60% радног времена, за рад у матичној 

школи у Тутину, на одређено време до 
повратка раднице са породиљског боловања

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа, 
кандидат треба да испуњава и услове предвиђене чл. 8 и 120 
и 122 Закона о основама система образовања и васпитања. 
Пријаве са потребном документацијом (одговарајућа диплома 
о стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству, ако се образовно-васпитни рад остварује на 
језику националне мањине, осим услова из става 1 члана 120, 
лице мора да има и доказ о знању језика на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад), треба доставити у року 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“, на 
адресу школе. Кандидати ће бити обавештени писаним путем 
о избору у року од 8 дана од дана доношења одлуке о прије-
му. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

НОВИ С А Д

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “МЛАДОСТ”
21400 Бачка Паланка, Југословенске армије 18

Оглас објављен у публикацији “Послови” 27.09.2017. 
године (број 744) поништава се за радно место: радни 
терапеут. У осталом делу оглас је непромењен.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„КОЛИБРИ“

21420 Бач, Школска 3

Васпитач
на одређено време до краја школске 

2017/2018. године, односно до 31.08.2018. 
године

5 извршилаца

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, захте-
ва се више 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 - мастер, специјалистичке академске сту-
дије или специјалистичке струковне студије) смер педагошки, 
звање васпитач, положен стручни испит, пасивно познавање 
рада на персоналном рачунару, најмање година дана рада у 
предшколској установи.

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2017/2018. године, односно до 31.08.2018. 
године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да 
имају одговарајуће образовање: IV степен стручне спреме, 
завршен програм обуке за педагошког асистента, 1 година 
радног искуства на пословима ПА, обавезно знање ромско-ру-
мунског језика. Кандидат треба да има завршену уводну обу-
ку за педагошке асистенте. 

ОСТАЛО: Кандидат мора да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом. Уз молбу приложити: 
биографију, оверену фотокопију дипломе, извод из матичне 
књиге рођених, лекарско уверење (након доношења одлуке 
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о избору кандидата), уверење о држављанству, уверење да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање. Прије доставити 
лично или поштом на горенаведену адресу.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

тел. 021/4852-427

Професор за ужу област Архитектонске 
технологије, пројектовање и инсталације
ванредни професор на одређено време од 5 

година или редовни професор на неодређено 
време 

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме архитектонске струке, 
услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању, 
подзаконским актима и општим актима Универзитета у Новом 
Саду и Факултета техничких наука.

Доцент или ванредни професор за 
ужу област Управљање ризиком од 
катастрофалних догађаја и пожара

на одређено време од 5 година 

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, архитектонске струке, 
услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању, 
подзаконским актима и општим актима Универзитета у Новом 
Саду и Факултета техничких наука.

Доцент или ванредни професор за 
ужу област Планирање, регулисање и 

безбедност саобраћаја
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, архитектонске струке, 
услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању, 
подзаконским актима и општим актима Универзитета у Новом 
Саду и Факултета техничких наука.

Доцент или ванредни професор за ужу 
област Примењене рачунарске науке и 

информатика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке електротехнич-
ко и рачунарско инжењерство, услови прописани чланом 
64 Закона о високом образовању, подзаконским актима и 
општим актима Универзитета у Новом Саду и Факултета тех-
ничких наука.

Доцент за ужу област Технологије 
пластичног деформисања, адитивне и 

виртуелне технологије
на одређено време од 5 година

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

Асистент за ужу област Информационо-
комуникациони системи

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке индустријско 
инжењерство, услови прописани чланом 72 Закона о високом 
образовању и општим актима Универзитета у Новом Саду и 
Факултета техничких наука.

ОСТАЛО: Приложити: пријаву за заснивање радног односа и 
избор у звање (навести звање, прецизан назив уже области и 
датум објављивања конкурса), краћу биографију, библиогра-
фију (списак радова), оверене фотокопије диплома и додата-
ка дипломама на свим нивоима студија, дипломама стеченим 
у иностранству потребно је приложити доказ о признавању 
стране високошколске исправе, фотокопирану или очитану 
личну карту, остале доказе о испуњености услова конкур-
са као и фотокопије објављених научних, односно стручних 
радова у научним часописима, зборницима или саопштених 
на међународним или домаћим научним скуповима са рецен-
зијом, односно признатих уметничких дела, оригиналних 
стручних остварења (пројеката, студија, патената, оригинал-
них метода и сл.), објављених уџбеника, монографија, прак-
тикума или збирки задатака за ужу област за коју се бира. Сви 
кандидати који су се јавили на конкурс за заснивање радног 
односа и избор у звање наставника треба да попуне елек-
тронски образац са подацима о кандидату који се налази на 
сајту Универзитета у Новом Саду (http://www.uns.ac.rs/index.
php/univerzitet/dokumenti/category/45-izbor-u-zvanje) и исти 
пошаљу не и-мејл: opstaftn@uns.ac.rs. За сваку одредницу 
коју кандидат испуњава у електронском формулару неопход-
но је приложити доказе у форми одлуке, решења, потврде 

и сл. Комисија ће разматрати само благовремене и потпуне 
пријаве. Одлука о избору у звање ступа на снагу почев од 
дана ступања на снагу уговора о раду. Пријаве слати на горе-
наведену адресу за свако радно место посебно.

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

Секретар
са 50% радног времена, на одређено време 

ради замене одсутног запосленог због 
обављања јавне функције, преко 60 дана

УСЛОВИ: степен и врста стручне спреме секретара школе 
прописани су чланом 68 став 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 
52/2011, 55/2013, 35/2015, 68/2015 и 62/2016): послове 
секретара може да обавља дипломирани правник - мастер 
или дипломирани правник који је стекао високо образовање 
на основним студијама у трајању од најмање четири године, 
са положеним стручним испитом за секретара; држављан-
ство Републике Србије; да кандидат има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из чла-
на 120 Закона о основама система образовања и васпитања 
или да није правоснажном пресудом осуђиван за кривично 
дело против достојанства личности и морала. Уз пријаву на 
конкурс кандидат је дужан да приложи: оверену фотокопију 
дипломе о стеченој врсти и степену стручне спреме, уверење 
о држављанству, уверење од надлежне здравствене орга-
низације о психичкој физичкој и здравственој способности, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о некажњавању. 
Уверење о некажњавању школа прибавља и по службеној 
дужности од надлежног секретаријата унутрашњих послова. 
Пријаве слати на горенаведену адресу.

КАРЛОВАЧКА ГИМНАЗИЈА
21205 Сремски Карловци, Трг Бранка 

Радичевића 2

Професор руског језика
на одређено време ради замене запослене 
преко 60 дана, тј. до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства ради неге 

детета

Професор енглеског језика
са 50% радног времена, на одређено време 
ради замене запослене преко 60 дана, тј. до 
повратка запослене са неплаћеног одсуства

Професор увода у општу лингвистику
са 50% радног времена, на одређено време 
ради замене запослене преко 60 дана, тј. до 
повратка запослене именоване на функцију 

помоћник директора

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања наведених послова 
може бити примљено лице које испуњава следеће услове: 
има одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8 Закона 
о основама система образовања и васпитања, Правилником о 
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у гимназији; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
(достаља се пре закључења уговора о раду); да није осуђи-
вано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања (гимназија набавља по службеној дужности); 
држављанство републике Србије; да зна језик на ком се ост-
варује образовно-вастипни рад.

Спремачица
на одређено време ради замене запослене 
преко 60 дана, тј. до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства ради неге 

детата

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове про-
писане Законом о основама система образовања и васпитања 
- нижа стручна спрема (“Сл гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 
55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 
- одлука УС) и према систематизацији радних места у Карло-
вачкој гимназији у Сремским Карловцима; да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима (уверење се доставља пре закључења уговора о раду); 
да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања (гимназија набавља по службеној 
дужности); држављанство Републике Србије.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: оригинал или ове-
рену копију дипломе, биографију са личним подацима, извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверену копију), 
извод из држављанства Републике Србије (оригинал или 
оверену копију), уверење из казнене евиденције да канди-

дат није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дела 
(гимназија набавља по службеној дужности); да лице има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење изабрани кандидат подноси 
пре закључивања уговора о раду). Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве се неће узимати у обзир. Пријаву послати на 
горенаведену адресу.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ПЛАВИ ЧУПЕРАК”

21240 Тител, Доситејева бб

Економ - возач

УСЛОВИ: IV или III степен средње стручне спреме; возачка 
дозвола Б категорије. Уз пријаву доставити извод из матичне 
књиге рођених, држављанство Републике Србије - не старије 
од 6 месеци, оверену фотокопију дипломе, уредну санитарну 
књижицу, не старију од 6 месеци. Пријаве слати на горена-
ведену адресу.

ПАНЧЕВО

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„СТЕВИЦА ЈОВАНОВИЋ“
26000 Панчево, Пастерова 2

Наставник предмета
Устав и права грађана

за 1 час недељно, 5% радног времена, на 
одређено време

УСЛОВИ: (1) дипломирани правник; (2) професор социоло-
гије, односно дипломирани социолог; (3) дипломирани поли-
тиколог, наставни смер; (4) дипломирани политиколог, смер 
међународно-политички; (5) мастер правник; (6) дипломира-
ни политиколог за међународне послове. Лице из овог члана 
које је стекло академско звање мастер мора имати претходно 
завршене основне академске студије из области права. 

Наставник социологије са правима
за 1 час недељно, 5% радног времена, на 

одређено време

УСЛОВИ: (1) дипломирани социолог; (2) дипломирани прав-
ник; (3) мастер социолог; (4) мастер правник; (5) дипломи-
рани политиколог (свих смерова изузимајући смер социјални 
рад, социјална политика и новинарски смер); (6) дипломира-
ни филозоф.

Наставник медицинске етике
за 3 часа недељно, 15% радног времена, на 

одређено време

УСЛОВИ: (1) професор филозофије, (2) дипломирани фило-
зоф, (3) професор филозофије и социологије, (4) мастер 
филозоф.

ОСТАЛО: Кандидати морају да испуњавају и следеће усло-
ве: 1) психичка, физичка и здравствена способност за рад 
са ученицима, 2) да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, 
3) држављанство Републике Србије, 4) знање језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву кандидати 
подносе доказ о испуњености услова одговарајућег образо-
вања и држављанства, док се доказ о испуњености услова 
психичке, физичке и здравствене способности подноси пре 
закључења уговора о раду. Доказ из тачке 2) услова при-
бавља школа. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања. Пријаве са потребном документацијом слати 
искуључиво на адресу школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ”

26000 Панчево, Лава Толстоја 30

Наставник математике
са 66% радног времена, на одређено време 

(замена)

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање 
сходно члану 8 став 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања и Правилнику о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи; 
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 ост-
варује образовно-васпитни рад. 
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Наука и образовање

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: диплому о одго-
варајућој стручној спреми, уверење о држављанству РС и 
извод из матичне књиге рођених. Уколико се подносе фото-
копије докумената, морају бити оверене. Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и уче-
ницима - лекарско уверење, подноси изабрани кандидат пре 
закључивања уговора о раду, док ће доказ о неосуђиваности 
прибавити школа. Претходну психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба 
за послове запошљавања. Пријаве са потребним доказима о 
испуњавању услова конкурса кандидати треба да доставе на 
адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати.

ПИРОТ

МЛЕКАРСКА ШКОЛА
СА ДОМОМ УЧЕНИКА 

„Др ОБРЕН ПЕЈИЋ“
18300 Пирот, Николе Пашића 173

тел. 010/311-258

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање 
из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања за наставника средње стручне школе у подручју 
рада Пољопривреда, производња и прерада хране; за педа-
гога и психолога; дозволу за рад, обуку и положен испит за 
директора установе и најмање пет година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања; да има држављанство Републике Србије; да зна језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: уз пријаву кандидат подноси: оверену фотокопију 
дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању, 
оверену фотокопију уверења о положеном испиту за лицен-
цу, односно стручном испиту (дозволи за рад), уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци), 
извод из матичне књиге рођених (са неограниченим роком 
важења); лекарско уверење које издаје надлежна здрав-
ствена установа да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима (не старије од шест 
месеци), потврду о најмање пет година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, уверење основног и 
вишег суда да кандидат није под истрагом и да се не води 
поступак против њега, доказ о знању језика на којем се изво-
ди образовно-васпитни рад у школи (уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику), радну биографију, 
остала документа која могу послужити приликом доношења 
одлуке о избору. Документа могу бити у оригиналу или ове-
реним фотокопијама/препису. Доказ о неосуђиваности и да 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, за кандидата прибавља школа по службеној дужности. 
Изабрани кандидат дужан је да савлада обуку и положи испит 
за директора на начин и у роковима које пропише министар, у 
складу са чланом 59 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Како обука и полагање испита за директора шко-
ле нису организовани, документација кандидата сматраће 
се комплетном уколико су сва друга документа уредно дос-
тављена. Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране. Пријаве се достављају на горенаведе-
ну адресу, са назнаком „Конкурс за избор директора школе“ 
или лично код секретара. Ближа обавештења могу се добити 
код секретара школе, на телефон 010/311-258. 

ПОЖ АРEВАЦ

СРЕДЊА ШКОЛА
У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ

12220 Велико Градиште, Житни трг 4
тел. 012/663-131

Професор психологије
са 50% радног времена, на одређено време 

ради замене одсутне запослене преко 60 дана, 
односно до повратка одсутне раднице

Професор физике
са 10% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутне запослене до 60 дана, 

односно до повратка одсутне раднице

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са прописаних Законом о раду, кандидат мора да испуњава 
и посебне услове прописане чланом 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ 
бр. 72/09, 52/11 и 55/13): одговарајуће образовање из чла-

на 8 Закона о основама система образовања и васпитања: 
одговарајуће високо образовање стечено на студијама дру-
гог степена (мастер академске, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије) по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године; на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године, услов из члана 8 став 4 и чла-
на 121 став 9 и 10 Закона који прописују да лице из става 
2 члана 8 Закона мора имати образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова, а наставник, васпитач 
и стручни сарадник који је у току студија положио испите из 
педагогије и психологије или је положио испит за лиценцу 
или стручни испит сматра се да има образовање из члана 8 
став 4 Закона, као и услове у погледу степена и врсте образо-
вања прописане Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Службе-
ни гласник РС - Просветни гласник“ бр. 11/12 и 15/13); да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела наведена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона; 
држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас са кратком биографијом подне-
ти оригинале или оверене фотокопије следећих докумената: 
диплому или уверење о стеченом одговарајућем образовању; 
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); извод 
из матичне књиге рођених; уколико кандидат није стекао 
средње, више или високо образовање на српском језику у 
обавези је да достави доказ да је положио испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске установе; 
доказ о поседовању образовања из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова - издат од стране одговарајуће 
високошколске установе, односно уверење или други одгова-
рајући документ о положеном испиту из педагодије и психо-
логије у току студија или доказ о положеном стручном испи-
ту, односно испиту за лиценцу. Лекарско уверење се подноси 
пре закључења уговора о раду, психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизованих поступа-
ка, док извод из казнене евиденције прибавља установа по 
службеној дужности. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрање као ни копије докуме-
ната које нису оверене од стране надлежног органа. Пријаве 
слати на адресу школе, са назнаком „За оглас“. Контакт теле-
фон 012/663-131.

ПРОКУПЉЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
„НИКОДИЈЕ СТОЈАНОВИЋ ТАТКО“
18400 Прокупље, Ратка Павловића 43

тел. 027/321-698

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које 
испуњава услове прописане чланом 8 став 2, чл. 59 и 120 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тума-
чење, 68/15) и Правилником о ближим условима за избор 
директора установа образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 108/15), и то: да поседује високо образовање стече-
но на студијама другог степена (дипломске академске студије 
- мастер, специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије), по пропису који уређује висо-
ко образовање почев од 10. септембра 2005. године или на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; да има најмање 5 година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања након стеченог одго-
варајућег образовања; да има дозволу за рад (лиценцу) за 
наставника, педагога или психолога, односно положен струч-
ни испит; да има држављанство РС; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад; да је прошло обуку и да има поло-
жен испит за директора. Кандидат за директора установе не 
може да буде лице које је осуђивано за привредни преступ и 
дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Кандидат не може да ост-
вари предност приликом избора ако је у току избора утврђено 
да је против њега покренут кривични поступак доношењем 
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице 
којој није претходила истрага или доношењем решења о 
одређивању притвора пре подношења оптужног предлога - 

за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања. Предност има 
кандидат који је стекао неко од звања према прописима из 
области образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе: 
оверену фотокопију дипломе о стеченој стучној спреми (ове-
ра дипломе не старија од 6 месеци); оверену фотокопију о 
положеном стручном испиту - лиценца (овера уверења не 
старија од 6 месеци); потврду о радном искуству у устано-
ви на пословима образовања и васпитања након стеченог 
одговрајућег образовања; уверење о држављанству и извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фото-
копија не старије од 6 месеци); уверење основног суда да 
против лица није покренут кривични поступак доношењем 
наредбе о спровођењу истраге или доношењем решења о 
одређивању притвора пре подношења оптужног предло-
га (издато након објављивања конкурса); доказ о стеченом 
звању, уколико га је кандидат стекао; биографију са кратким 
прегледом кретања у служби; лекарско уверење да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима. Школа за све кандидате по службеној дужности 
прибавља уверење о неосуђиваности. Пријава која не садржи 
доказ о обуци и положеном испиту за директора сматраће се 
потпуном, јер програм обуке за директора као и правилник о 
полагању испита за директора нису донети од стране мини-
стра. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматра-
ти. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови”. Пријаве доставити лично или на горе-
наведену адресу. 

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2018. године

УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс кандидат доставља: дипло-
му о стеченом одговарајућем образовању - IV степен струч-
не спреме, уверење о држављанству (не старије од 6 месе-
ци), извод из матичне књиге рођених, сертификат издат од 
стране Министарства просвете о завршеној уводној обуци за 
педагошког асистента, доказ о познавању ромског језика. Сва 
документа се прилажу у оригиналу или као оверене фотоко-
пије. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ТОПЛИЧКИ ХЕРОЈИ”

18412 Житорађа, Светосавска 25
тел. 027/8362-970

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запосленог 
са функције вршиоца дужности директора 

школе, најдуже до 28.02.2018. године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање, 
да има 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, да има физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима, да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Потребна документација: оверен препис 
дипломе о одговарајућој стручној спреми у складу са чланом 
8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 55/2013 и 68/2015) и Правилником о врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарадника („Сл. глас-
ник РС”, бр. 11/2012) и то: 1) професор разредне наставе, 2) 
наставник разредне наставе, 3) професор педагогије са прет-
ходно завршеном педагошком академијом или учитељском 
школом, 4) професор разредне наставе и енглеског језика за 
основну школу, 5) мастер учитељ, 6) дипломирани учитељ - 
мастер.

Наставник техничког-информатичког 
образовања

са 60% радног времена, на одређено време до 
повратка запосленог са функције помоћника 

директора школе

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање, 
да има образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодо-
ва праксе у установи, да има физичку и здравствену способ-
ност 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 образовања и васпитања. 
Потребна документација којом се доказује одговарајуће обра-
зовање: професор техничког образовања, професор технике, 
професор технике и информатике, професор информатике 
и техничког образовања, професор техничког образовања и 
машинства, професор технике и машинства, професор машин-
ства, професор електротехнике, професор техничког образо-
вања и техничког цртања, професор техничког образовања 
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и физике, професор физике и основа технике, професор тех-
ничког образовања и хемије, дипломирани педагог за физику 
и општетехничко образовање ОТО, дипломирани професор 
физике и основа технике за основну школу, професор физике 
и основа технике за основну школу, професор техничког обра-
зовања и васпитања, професор техничког васпитања и обра-
зовања, професор политехничког образовања и васпитања, 
професор политехничког васпитања и образовања, професор 
политехничког образовања, професор технике и графичких 
комуникација, професор производно-техничког образовања, 
дипломирани педагог за техничко образовање, дипломирани 
педагог за физику и основе технике, професор основа техни-
ке и производње, професор политехнике, професор технике 
и медијатекарства, професор техничког образовања и медија-
текар, дипломирани физичар - професор физике и основа 
технике за основну школу - мастер, дипломирани професор 
физике и основа технике за основну школу - мастер, дипломи-
рани професор технике и информатике - мастер, дипломирани 
професор технике - мастер, мастер професор технике и инфор-
матике, мастер професор информатике и технике. Наставу 
из предмета одређених у ставу 1 овог члана могу да изводе 
и лица која су завршила двопредметне студије на факултету, 
ако су на том факултету савладала програм из тих предмета у 
трајању од осам семестара.

Наставник енглеског језика
са 55% радног времена, на одређено време до 

повратка запослене са функције помоћника 
директора школе

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање, 
да има 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, да има физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима, да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Потребна документација: оверен препис дипломе 
о одговарајућој стручној спреми у складу са правилником о 
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника („Сл. 
гласник РС“, бр. 11/2012) и то: професор, односно дипломи-
рани филолог за енглески језик и књижевност, дипломирани 
професор енглеског језика и књижевности, мастер филолог 
(студијски програм или главни предмет/профил енглески 
језик), мастер професор језика и књижевности (студијски 
програм или главни предмет/профил енглески језик). 

Наставник физичке културе
са 50% радног времена, на одређено време до 
повратка запосленог са функције помоћника 

директора школе

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање, 
да има 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, да има физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима, да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Потребна документација: оверен препис дипло-
ме о одговарајућој стручној спреми у складу са правилником 
о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника 
(„Сл. гласник РС“, бр. 11/2012) и то: професор физичког вас-
питања, професор физичке културе, дипломирани педагог 
физичке културе, професор физичког васпитања - дипломи-
рани тренер са назнаком спортске гране, професор физичког 
васпитања - дипломирани организатор спортске рекреације, 
професор физичког васпитања - дипломирани кинезитера-
пеут, дипломирани професор физичког васпитања и спорта, 
мастер професор физичког васпитања и спорта, мастер про-
фесор физичког васпитања и кинезитерапије. 

Остала документација: уверење о држављанству; извод из 
матичне књиге рођених; лекарско уверење (пре закључења 
уговора о раду). Доказ о неосуђиваности прибавља школа. 
Слати оверене копије докумената, не старије од 6 месеци. 
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови”, рачунајући од дана објављивања.

Наставник руског језика
са 40% радног времена, на одређено време до 
повратка запосленог са функције помоћника 

директора школе

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање, 
да има 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, да има физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима, да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Потребна документација: оверен препис дипломе 
о одговарајућој стручној спреми у складу са правилником о 
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника („Сл. 
гласник РС“, бр.11/2012) и то: професор, односно дипломи-

рани филолог за руски језик и књижевност, мастер филолог 
(студијски програм или главни предмет/профил руски језик), 
мастер професор језика и књижевности (студијски програми-
ли главни предмет/профил руски језик). 

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2018.године

УСЛОВИ: да кандидат има најмање средњу стручну спрему, 
да познаје ромски језик (било који дијалекат), савладан про-
грам обуке за педагошког асистента, да има физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима, да канди-
дат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Потребна документација: оверен 
препис дипломе о одговарајућој стручној спреми.

ОСТАЛО: Остала документација: уверење о држављанству; 
извод из матичне књиге рођених; лекарско уверење (пре 
закључења уговора о раду). Доказ о неосуђиваности при-
бавља школа. Слати оверене копије докумената, не старије 
од 6 месеци. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови”, рачунајући од дана објављивања.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПРВА РАДОСТ”

18412 Житорађа, Војводе Мишића 3
тел. 027/8362-140

Васпитач

УСЛОВИ: високо образовање за васпитача стечено на сту-
дијама 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, образовање стечено на основ-
ним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису 
који је уређивао образовање до 10. септембра 2005. године, 
одговарајуће високо образовање за васпитача на студијама 
првог степена (основне академске, односно струковне сту-
дије), студије у трајању од три године или више образовање 
васпитно-образовне струке, одсек за образовање васпитача 
предшколских установа, без обзира на радно искуство; да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност; 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; држављанство Реублике Србије; да 
зна језик на ком се остварује васпитно-образовни рад.

Медицинска сестра - васпитач

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска сестра - вас-
питач, VI/1 степен стручне спреме - виша медицинска сестра, 
VI степен стручне спреме - виша стручна спрема васпитно-об-
разовне струке, одсек за образовање васпитача предшкол-
ских установа.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену копију дипломе о 
одговарајућој стручној спреми или уверења о стеченој струч-
ној спреми, извод из матичне књиге рођених (оверена фото-
копија, не старија од шест месеци), уверење о држављанству 
(оверена фотокопија, не старија од шест месеци), ако канди-
дат није стекао одговарајуће образовање на српском језику 
- уверење да је положио испит из српског језика методиком 
по програму одговарајуће високошколске установе, уверење 
да кандидат није осуђиван установа прибавља службеним 
путем, лекарско уверење о психофизичкој и општој здрав-
ственој способности за рад са децом, које се доставља након 
доношења одлуке о избору кандидата. Рок за подношење 
пријаве је 8 дана од дана објављивања, на адресу установе, 
поштом или лично од 8 до 13 часова.

СМЕДЕРЕВО

ОСНОВНА ШКОЛА
„РАДОМИР ЛАЗИЋ“

11423 Азања
тел. 026/301-308

Наставник француског језика
у матичној школи у Азањи, на одређено време 

до краја школске године, за 11,11% радног 
времена

УСЛОВИ: 1) да лице има одговарајућу врсту и степен стру-
чне спреме, у складу са Правилником о врсти стручне спре-
ме наставника и стручних сарадника у основној школи; 2) да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да није осуђивано правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања; 4) да 
је држављанин РС; 5) да зна језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова из тачака 
1 и 4 подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ о испуњености 

услова под тачком 2 пре закључења уговора о раду, док доказ 
под тачком 3 прибавља школа. Кандидати који уђу у ужи 
избор биће упућени на проверу психофизичких способности 
код Националне службе за запошљавање. Конкурс је отво-
рен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Уз 
пријаву кандидати подносе: оверен препис дипломе, оверен 
препис уверења о положеном стручном испиту - лиценци ако 
га поседују и оверену фотокопију уверења о држављанству 
РС. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„БОЖИДАР ТРУДИЋ“

11420 Смедеревска Паланка, 10. октобра 13
тел. 026/317-490

Наставник флауте
у матичној школи, на одређено време 

ради замене одсутне запослене преко 60 
дана, односно до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства са рада 
ради неге детета

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања, односно 
одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015, 68/2015 и 62/2016), 
стечено на студијама другог степена: мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије, по пропису који уређује високо образо-
вање 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. sептембра 2005. 
године и то: дипломирани музичар - флаутиста, дипломи-
рани музичар - усмерење флаутиста или мастер музички 
уметник -професионални статус флаутиста; поседовање пси-
хичке, физичке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; 
неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања; извршена психолошка процена 
способности за рад с децом и ученицима, у складу са законом. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава 
која садржи: краћу биографију, доказ о држављанству Репу-
блике Србије (уверење о држављанству или извод из матич-
не књиге рођених), оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању. Одлуку о избору кандидата 
директор ће донети у року од осам дана од дана добијања 
резултата психолошке процене способности за рад са децом 
и ученицима. Пријаве треба послати на горенаведену адресу.

ОШ „ДИМИТРИЈЕ ДАВИДОВИЋ”
11300 Смедерево, Анте Протића 3

тел. 026/617-377

Наставник разредне наставе
на одређено време

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 120 
Закона о основама система образовања и васпитања, и то: 
да поседује одговарајуће образовање из члана 8 став 2 и 4 
Закона о основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС“, број 72/2009, 52/11 и 55/13, 35/15 и 68/15), 
и Правилника о степену и врсти образовања наставника и 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Служ-
бени гласник РС - Просветни гласник“ 11/2012 и 15/2013), 
да поседује психичку, физичку и здравствену способности за 
рад са децом и ученицима, да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, 
да има држављављанство Републике Србије, да зна језик на 
коме се изводи образовно васпитни рад. Потпуном пријавом 
сматраће се пријава која садржи: извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), 
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, додатак дипломи или уверење издато од стране 
одговарајуће високошколске установе да кандидат поседује 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова 
праксе у установи , у складу са Европским системом преноса 
бодова, односно да је лице у току студија положило испите 
из педагогијеи психологије или уверења о положеном струч-
ном испиту, односно испиту за лиценцу. Документа која се 
прилажу морају бити у оригиналу или овереној фотокопији. 
Лекарско уверење доставља изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Документација се не враћа. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 8 дана 
од дана добијања психолошке процене способности за рад са 
децом и ученицима. Пријаве треба послати на горенаведе-
ну адресу. Ближе информације о конкурсу могу се добити на 
телефон 026/617-377.



Бесплатна публикација о запошљавању 3504.10.2017. |  Број 745 |   

Наука и образовање

СОМБОР

ОСНОВНА ШКОЛА
“ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ”

25284 Станишић, Његошева 12
тел. 025/830-111

Наставник музичке културе
са 35% радног времена (14 сати, 7 школских 

часова), на одређено време до повратка 
одсутне запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: 1) одговарајуће образовање прописано чланом 8 
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 55/2013, 35/2015 
- аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 - одлука УС) и чла-
ном 3 Правилника о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС 
- Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013 и 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017): академски музичар; дипломирани 
музичар - музички педагог; дипломирани музички педагог; 
дипломирани музичар - композитор; дипломирани компози-
тор; дипломирани музичар - диригент; дипломирани музичар 
- музиколог; дипломирани музиколог; дипломирани диригент; 
дипломирани музичар - акордеониста; дипломирани музичар 
- гитариста; дипломирани музичар - соло певач; дипломира-
ни професор солфеђа и музичке културе; дипломирани етно-
музиколог; дипломирани музичар - (пијаниста, чембелиста, 
оргуљаш, харфиста, перкусиониста, виолиниста, виолиста, 
виолончелиста, контрабасиста, флаутиста, обоиста, клари-
нетиста, фаготиста, хорниста, трубач, тромбониста, тубиста, 
саксафониста); професор црквене музике и појања; професор 
солфеђа и музичке културе; професор музичког васпитања; 
професор музичке културе; дипломирани музичар - педагог; 
дипломирани музичар - бајаниста; дипломирани музичар 
за медијску област; дипломирани флаутиста; дипломира-
ни црквени музичар (педагог, појац и диригент хора); мас-
тер теоретичар уметности (професионални статус: музички 
педагог, етномузиколог, музиколог или музички теоретичар); 
мастер музички уметник (сви професионални статуси); мас-
тер композитор; дипломирани трубач; дипломирани клави-
риста; 2) психичка, физичка и здравствена способност за рад 
са децом и ученицима; 3) да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
4) држављанство Републике Србије; 5) познавање језика на 
коме се остварује васпитно-образовни рад. Испуњеност усло-
ва под тачком 2) се доказује на основу лекарског уверења 
приликом пријема у радни однос, а о испуњености услова под 
тачком 3) школа ће прибавити податке од надлежног орга-
на (МУП, Полицијска управа Сомбор). Уз пријаву кандидат 
подноси и следећа документа: оверену фотокопију дипломе 
о стручној спреми; доказ да кандидат има образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина стечено у 
току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова или доказ да је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу; уверење о држављанству; уколи-
ко кандидат није стекао одговарајуће образовање на српском 
језику подноси доказ ка је положио испит из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске установе. Пријаве са 
потребном документацијом сласти на адресу школе. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО“

25211 Светозар Милетић, Трг слободе 1
тел. 025/840-041

Наставник музичке културе
са 25% радног времена (10 сати, 5 школских 

часова) на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: 1) одговарајуће образовање прописано чланом 8 
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 55/2013, 35/2015 
- аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 - одлука УС) и чла-
ном 3 Правилника о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС 
- Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013 и 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017): - академски музичар; дипломирани 
музичар - музички педагог; дипломирани музички педагог; 
дипломирани музичар - композитор; дипломирани компози-
тор; дипломирани музичар - диригент; дипломирани музичар 
- музиколог; дипломирани музиколог; дипломирани диригент; 
дипломирани музичар - акордеониста; дипломирани музичар 
- гитариста; дипломирани музичар - соло певач; дипломира-
ни професор солфеђа и музичке културе; дипломирани етно-
музиколог; дипломирани музичар - (пијаниста, чембелиста, 
оргуљаш, харфиста, перкусиониста, виолиниста, виолиста, 
виолончелиста, контрабасиста, флаутиста, обоиста, клари-
нетиста, фаготиста, хорниста, трубач, тромбониста, тубиста, 
саксафониста); професор црквене музике и појања; професор 
солфеђа и музичке културе; професор музичког васпитања; 

професор музичке културе; дипломирани музичар - педагог; 
дипломирани музичар - бајаниста; дипломирани музичар 
за медијску област; дипломирани флаутиста; дипломира-
ни црквени музичар (педагог, појац и диригент хора); мас-
тер теоретичар уметности (професионални статус: музички 
педагог, етномузиколог, музиколог или музички теоретичар); 
мастер музички уметник (сви професионални статуси); мас-
тер композитор; дипломирани трубач; дипломирани клави-
риста; 2) психичка, физичка и здравствена способност за рад 
са децом и ученицима; 3) да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
4) држављанство Републике Србије; 5) познавање језика на 
коме се остварује васпитно-образовни рад. Испуњеност усло-
ва под тачком 2) се доказује на основу лекарског уверења 
приликом пријема у радни однос, а о испуњености услова под 
тачком 3) школа ће прибавити податке од надлежног орга-
на (МУП, Полицијска управа Сомбор). Уз пријаву кандидат 
подноси и следећа документа: оверену фотокопију дипломе 
о стручној спреми; доказ да кандидат има образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина стечено у 
току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова или доказ да је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу; уверење о држављанству; уколи-
ко кандидат није стекао одговарајуће образовање на српском 
језику подноси доказ ка је положио испит из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске установе. Пријаве са 
потребном документацијом слати на адресу школе. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ПОЛЕТАРАЦ”

25250 Оџаци, Жарка Зрењанина бб
тел/факс: 025/5746-635

1) Васпитач
за рад у Оџацима, на одређено време, најдуже 

до 31.08.2018. 
4 извршиоца

2) Васпитач
за рад у Раткову, на одређено време, најдуже 

до 31.08.2018. 

3) Васпитач
за рад у Богојеву, у групи на мађарском 
језику, на одређено време, најдуже до 

31.08.2018.

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњвају следеће услове: да 
имају високо образовање за васпитача стечено на студијама 
другог степена, студијама првог степена, студијама у трајању 
од три године или више образовање за васпитача; да имају 
положен испит за лиценцу; да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом (доказ се подноси 
пре закључења уговора о раду); да нису осуђивани правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања 
(доказ прибаља установа); да имају држављанство Републике 
Србије. За радно место под редним бројем 3 кандидати треба 
да познају мађарски језик, односно да су стекли одговарајуће 
образовање на мађарском језику или да имају положен испит 
из мађарског језика са методиком. 

Педагошки асистент
за рад у Богојеву, на одређено време до 

31.08.2018. 

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: 
да имају средње образовање IV степен стручне спреме; да 
имају завршену уводну обуку за педагошког асистента; да 
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом (доказ се подноси пре закључења уговора о раду); да 
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања (доказ прибаља установа); да имају 
држављанство Републике Србије. 

ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији “Послови”. Пријаве послати на 
горенаведену адресу или доставити лично. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву 
на конкурс, која треба да садржи и кратку биографију, кан-
дидати треба да приложе: оверену фотокопију уверења или 
дипломе о стеченом образовању; уверење о положеном 
испиту за лиценцу; извод из матичне књиге рођених; уве-
рење о држављанству (не старије од 6 месеци) - није потреб-
но доставити уколико је у изводу из матичне књиге рођених 
наведено држављанство.

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ СОМБОР
25000 Сомбор, Подгоричка 4

тел. 025/412030

Ванредни професор за ужу научну област 
Књижевне науке

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора 
књижевних наука. Кандидати морају испуњавати и остале 
услове предвиђене Законом о високом образовању, Статутом 
и општим актима Универзитета у Новом Саду и Статутом и 
општим актима Педагошког факултета у Сомбору. Кандидати 
уз пријаву подносе: фотокопије диплома свих нивоа студија 
са додацима диплома, попуњен образац биографских пода-
така (преузети са: http://www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/
dokumenti/category/45-izbor-u-zvanje), приложен у штампа-
ној и електронској форми, библиографију објављених радо-
ва и саме радове и уверење о некажњавању(МУП). Пријаве 
са документацијом достављају се на горенаведену адресу. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Поступак избора у звање и заснивање радног односа спро-
води се у складу са одредбама Закона о високом образовању, 
одредбама Статута и општих аката Универзитета у Новом 
Саду и Статута и општих аката Факултета. Конкурс је отворен 
15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ГИМНАЗИЈА
22320 Инђија, Трг слободе 2а

тел. 022/555-095

Наставник рачунарства и информатике
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање према Правилнику 
о степену и врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у гимназији („Службени гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 15/2013, 11/2016 и 2/2017), сте-
чено на: 1) студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије) по пропису који уређује високо образо-
вање почев од 10. септембра 2005. године; 2) основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; лице из тачке 1 или 2 мора да има образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипломи-
рања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова; неосуђива-
ност правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; држављанство Републике Србије; познавање 
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. Доку-
ментација коју је кандидат дужан да приложи уз пријаву на 
конкурс: диплома или оверена фотокопија дипломе о заврше-
ном одговарајућем факултету и потврда високошколске уста-
нове о образовању из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина или потврда о положеном испиту за лиценцу, 
уверење о држављанству Републике Србије, диплома или 
оверена фотокопија дипломе о завршеној средњој школи као 
доказ о познавању српског језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад у гимназији. Уверење о некажњавању 
прибавља установа. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве се неће узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ПОПОВИЋ“

22320 Инђија, Краља Петра I 124
тел. 022/561-330

Поновљен конкурс

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: прописани чланом 8 ст. 2 и чл. 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење, 
68/15 и 62/16 - УС - даље Закон) и Правилником о ближим 
условима за избор директора установа образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, број 108/15). Кандидат треба 
да има одговарајуће високо образовање стечено на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне студије), 
по пропису који уређује високо образовање почев од 10. сеп-
тембра 2005. године или на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године за наставника 
основне школе, за педагога или психолога, дозволу за рад, 
обуку и положен испит за директора установе, најмање пет 
година рада у установи на пословима образовања и васпи-
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тања, након стеченог одговарајућег образовања; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вично дело или привредни преступ утврђен Законом о осно-
вама система обарзовања и васпитања и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да 
има држављанство Републике Србије, да зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Изузет-
но, за директора школе може да буде изабрано лице које уз 
испуњеност осталих услова из конкурса има одговарајуће 
образовање из члана 8 став 3 Закона (високо образовање на 
студијама првог степена, студијама у трајању од три године 
или више образовање) и најмање десет година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања. На поновљеном конкурсу канди-
дати који имају одговарајуће образовање из члана 8 ст. 2 и 
3 наведеног закона, равноправни су. Уз пријаву на конкурс 
кандидат треба да приложи: оригинал или оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем висо-
ком образовању, оригинал или оверен препис или оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту (дозвола 
за рад - лиценца у образовању), оригинал или оверен пре-
пис или оверену фотококопију уверења о положеном испиту 
за директора установе (пријава која не буде садржала уве-
рење о положеном испиту за директора школе неће се сма-
трати непотпуном, а изабрани кандидат биће у обавези да у 
законском року положи испит за директора школе), доказ о 
радном стажу (потврда установе о најмање пет година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања, односно најмање десет 
година рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања, за канди-
дате који испуњавају услове конкурса у складу са чл. 8 ст. 
3 Закона), уверење о држављанству (оригинал или оверена 
фотокопија, не старије од шест месеци), доказ о знању српс-
ког језика (уколико одговарајуће образовање није стечено на 
српском језику); доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима (не старије од шест 
месеци); извод из матичне књиге рођених; биографија са 
кратким прегледом кретања у служби; уверење о неосуђива-
ности (прибавља установа службеним путем), доказ о стече-
ном стручном и научном звању према прописима из области 
образовања, ако је кандидат стекао неко од звања (предност 
за избор директора установе образовања и васпитања има 
кандидат који је стекао неко од звања према прописима из 
области образовања). Рок за подношење пријава на конкурс 
је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови” на горенаведену адресу или лично у секретаријату 
школе, са назнаком „Конкурс за директора”. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе 
или путем телефона: 022/561-330.

УСТАНОВА ЗА ПРЕДШКОЛСКО 
ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

„ЈЕЛИЦА СТАНИВУКОВИЋ ШИЉА“
22240 Шид, Цара Лазара 39

тел. 022/714-052

Васпитач

УСЛОВИ: Кандидат мора: 1) да има одговарајуће образовање 
прописано чланом 8 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 
55/2013 и 68/2015), 2) да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања; 3) да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна 
језик на коме се остварује васпитно-образовни рад. Докази о 
испуњености услова из тачака 1, 4 и 5 подносе се уз пријаву 
на конкурс. Доказ из тачке 3 доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду, а доказ из тачке 2 прибавља уста-
нова за изабраног кандидата.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Пријаву са доказима о испуњености услова 
доставити на горенаведену адресу или лично у установу, сва-
ким радним даном од 8 до 14 часова. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати. Све додатне информације 
могу се добити на телефон: 022/714-052.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ 
ОБРАЗОВАЊЕ

„РАДИВОЈ ПОПОВИЋ”
22000 Сремска Митровица, Фрушкогорска 73

тел. 022/639-185

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуња-
ва услове прописане чл. 59 став 2 и став 5 и чл. 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13 и 68/15); одговарајуће високо 

образовање из чл. 8 став 2 наведеног Закона за наставника те 
врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога; лицен-
ца за наставника, педагога или психолога, завршена обука 
и положен испит за директора установе; најмање пет годи-
на рада у установи на пословима образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања; психичка, физич-
ка и здравствена способност за рад са децом и ученицима, 
држављанство Републике Србије; да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања. Уз пријаву доставити: оверене фотокопије дипломе 
и уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за 
лиценцу; потврду о радном стажу у области образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; уве-
рење о држављанству (не старије од шест месеци); извод из 
матичне књиге рођених. Доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима изабрани 
кандидат доставља пре доношења одлуке о избору (ориги-
нал или оверена фотокопија, не старије од шест месеци). 
Уверење да кандидат није осуђиван и да није под истрагом 
(не старије од шест месеци), прибавља установа по службе-
ној дужности. У пријави кандидата треба да буду садржани 
биографски подаци и преглед кретања у служби. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. 
Пријаве слати на адресу школе. Пријаве се могу доставити и 
лично, предајом у секретаријату школе. За све информације 
обратити се на телефон 022/639-185. Конкурс је отворен 15 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

СУБОТИЦА

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ

24000 Суботица, Сегедински пут 9-11

Наставник у звање доцента за ужу научну 
област Пословна информатика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука - пословна 
информатика. Поред наведених услова, кандидати треба да 
испуне и друге услове прописане одредбама Закона о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС”, број 76/05, 97/08, 44/10, 
93/12, 89/13, 99/14, 68/15, 87/16), Статута Универзитета у 
Новом Саду од 28.12.2010. године, са изменама и допунама 
од 23.03.2012. године, 11.10.2012. године, 26.02.2013. године, 
15.11.2013. године, 30.05.2014. године, 04.06.2015. године, 
29.01.2016. године и 27.02.2017. године, Статута Економског 
факултета у Суботици бр. 01-5589 од 25.11.2011. године, 
са изменама и допунама од 06.03.2013. године, 04.06.2015. 
године, 09.07.2015. године и 14.04.2016. године, Правилника 
о ближим минималним условима за избор у звања настав-
ника на Универзитету у Новом Саду од 03.03.2016. године 
(измене и допуне од 08.09.2016. године, 22.09.2016. године 
и 01.12.2016. године) и Правилника о избору наставника и 
сарадника Економског факултета у Суботици бр. 01-141 од 
15.01.2013. године, са изменама и допунама од 07.03.2013. 
године и 10.11.2016. године.

ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: образац - подаци о кандида-
ту пријављеном на конкурс за избор у звање наставника уни-
верзитета (2. одељак реферата о пријављеним кандидатима) 
у штампаној форми и у електронској форми на CD-у (образац 
и упутство су доступни на сајту Универзитета у Новом Саду 
www.uns.ac.rs), биографију, фотокопију личне карте (у слу-
чају чиповане личне карте потребно је доставити очитану 
личну карту), оверене фотокопије диплома, списак радова и 
саме радове, потврду о томе да лице није правоснажном пре-
судом осуђено за кривично дело против полне слободе, фал-
сификовања јавне исправе коју издаје високошколска устано-
ва или примања мита у обављању послова у високошколској 
установи, као и све остале доказе који упућују на испуњеност 
услова предвиђених Законом, Статутом Универзитета, Стату-
том факултета и Правилницима Универзитета и Факултета. 
Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће бити 
разматране. Факултет неће враћати конкурсну документа-
цију кандидатима. Пријаве кандидата са прилозима подносе 
се Економском факултету у Суботици, Сегедински пут 9-11, у 
року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ
24000 Суботица, Козарачка 2а

Ванредни професор за научну област 
Хидротехника

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: доктор техничких наука, радно искуство 5 година у 
педагошком раду. Кандидати поред општих услова треба да 
испуњавају и услове предвиђене одредбама члана 64 Закона о 
високом образовању, члана 2 Правилника о начину и поступку 
стицања звања и заснивање радног односа наставника Уни-
верзитета у Новом Саду, члан 122 став 4 Статута Грађевинског 
факултета Суботица. Уз пријаву на конкурс треба приложи-
ти: кратку биографију, диплому факултета, диплому доктора 

наука и списак објављених радова и саме радове у протеклих 
5 година. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у 
средствим јавног информисања. Непотпуне и неблаговремене 
приспеле пријаве се неће разматрати. Ближе информације се 
могу добити на телефон: 024/554-300. Пријаве са доказом о 
испуњавању услова слати на горенаведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ”

24341 Криваја, Маршала Тита 1
тел. 024/4724-001

Наставник српског језика
на одређено време, до повратка запослене 

са породиљског одсуства и одсуства са рада 
ради неге детета

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајућу стручну спрему 
предвиђену Правилником о врсти стручне спреме наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС 
- Просвети гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017): професор српског језика и књижевности, 
професор српског језика и књижевности са општом лингвис-
тиком, професор српске књижевности и језика, професор срп-
ске књижевности и језика са општом књижевношћу, дипло-
мирани филолог српског језика са јужнословенским језицима, 
дипломирани филолог српске књижевности са јужнословенс-
ким књижевностима, професор, односно дипломирани фило-
лог за српскохрватски језик и југословенску књижевност, 
професор, односно дипломирани филолог за југословенску 
књижевност и српскохрватски језик, професор српскохрват-
ског језика и опште лингвистике, професор за српскохрват-
ски језик са јужнословенским језицима, професор српскохр-
ватског језика са источним и западним словенским језицима, 
професор српскохрватског језика и југословенске књижев-
ности за наставу у школама у којима се образовно-васпитни 
рад изводи на мађарском, односно русинском или румунском 
језику, професор, односно дипломирани филолог за југо-
словенску и општу књижевност, професор југословенске 
књижевности са страним језиком, дипломирани филолог за 
књижевност и српски језик, дипломирани филолог за српски 
језик и књижевност, професор српског језика и књижевности 
у одељењима за националне мањине, професор српског 
језика и српске књижевности, дипломирани компаратиста, 
мастер филолог (студијски програми: Српски језик и књи-
жевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и 
језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижев-
ност, Српска филологија (српски језик и лингвистика), Српска 
књижевност и језик са компаратистиком), мастер професор 
језика и књижевности (студијски програми: Српски језик и 
књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижев-
ност и језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска 
књижевност, Српска филологија (српски језик и лингвисти-
ка), Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и ком-
паративна књижевност), професор српскохрватског језика и 
књижевности, мастер филолог из области филолошких нау-
ка, професор југословенске књижевности и српског језика, да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, да кандидат није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, да 
има држављанство Републике Србије, да зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад, да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати треба да доставе: уверење 
о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење 
или диплому о стеченом образовању, доказ да имају образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, 
доказ да знају језик на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад - све у оригиналу или овереној фотокопији. Доказ о 
здравственој способности за рад са децом и ученицима дос-
тавља се пре закључења уговора о раду. Проверу психофи-
зичких способности за рад са децом и ученицима извршиће 
Национална служба за запошљавање. Доказ да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања школа ће прибавити по службеној дуж-
ности од МУП-а, за изабраног кандидата. Рок за пријаву на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати.

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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ГИМНАЗИЈА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“
24000 Суботица, Петефи Шандора 1

Наставник немачког језика
са 40% радног времена, за рад у одељењима 

у којима се настава изводи на мађарском 
наставном језику, на одређено време ради 
замене одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник немачког језика
са 60% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за немач-
ки језик и књижевност, професор немачког језика и књижев-
ности и италијанског језика, мастер филолог (студијски про-
грам или главни предмет, односно профил немачки језик и 
књижевност), мастер професор језика и књижевности (сту-
дијски програм или главни предмет, односно профил немачки 
језик и књижевност).

Наставник српског језика и књижевности
са 40% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана (до престанка обављања функције 
помоћника директора)

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за срп-
скохрватски језик и југословенску књижевност, (2) професор, 
односно дипломирани филолог за југословенску књижевност 
и српскохрватски језик, (3) професор, односно дипломирани 
филолог за југословенску књижевност и општу књижевност, 
(4) професор српскохрватског језика са јужнословенским 
језицима, (5) професор југословенске књижевности и српс-
ког језика,(6) професор југословенске књижевности са стра-
ним језиком, (7) професор српског језика и књижевности, (8) 
професор српске књижевности и језика, (9) професор српске 
књижевности и језика са општом књижевношћу, (10) дипло-
мирани филолог за књижевност и српски језик, (11) дипломи-
рани филолог за српски језик и књижевност, (12) дипломира-
ни филолог српског језика са јужнословенским језицима, (13) 
мастер професор језика и књижевности (студијски програми: 
Српски језик; Српски језик и књижевност; Српска књижев-
ност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик 
са општом књижевношћу, Српска филологија: српски језик и 
лингвистика, Филологија, модули: Српски језик и Српски језик 
и компаративна књижевност), (14) мастер филолог (студијски 
програми: Српски језик, Српски језик и књижевност, Српска 
књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност 
и језик са општом књижевношћу, Српска филологија: српски 
језик и лингвистика, Филологија, модули: Српски језик и Срп-
ски језик и компаративна књижевност). Лица која су стекла 
академско звање мастер морају имати претходно завршене 
основне академске студије на студијским програмима Српски 
језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књи-
жевност и језик са компаратистиком, Српска филологија: срп-
ски језик и књижевност, Србистика.

Наставник географије
са 50% радног времена, за рад у одељењима 

у којима се настава изводи на мађарском 
наставном језику, на одређено време ради 

замене одсутне запослене преко 60 дана (до 
повратка запослене са функције)

УСЛОВИ: професор географије, дипломирани географ, дипло-
мирани географ - просторни планер, дипломирани професор 
географије - мастер, мастер географ, мастер професор геогра-
фије, дипломирани географ - мастер.

Наставник математике
са 40% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана (до престанка обављања функције 
помоћника директора)

УСЛОВИ : професор математике, дипломирани математичар, 
дипломирани математичар за теоријску математику и приме-
не, дипломирани математичар за рачунарство и информати-
ку, дипломирани математичар - информатичар, дипломирани 
математичар - професор математике, дипломирани матема-
тичар за математику економије, професор математике и рачу-
нарства, дипломирани математичар - астроном, дипломирани 
математичар - теоријска математика, дипломирани математи-
чар - примењена математика, дипломирани инжењер мате-
матике (са изборним предметом основи геометрије), дипло-
мирани информатичар, дипломирани професор математике 
- мастер, дипломирани математичар - мастер, дипломирани 
инжењер математике - мастер (са изборним предметом основи 
геометрије), професор математике - теоријско усмерење, про-
фесор математике - теоријски смер, мастер математичар, мас-
тер професор математике, дипломирани професор математике 
и рачунарства - мастер из области математичких наука. Лица 

која су стекла академско звање мастер морају имати претход-
но завршене основне академске студије на студијским програ-
мима математика или примењена математика (са положеним 
испитом из предмета геометрија или основи геометрије).

Школски психолог
са 30% радног времена, на српском 

наставном језику, на одређено време ради 
замене одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: професор психологије, дипломирани психолог, 
дипломирани школски психолог - педагог, дипломирани 
психолог, смер школско-клинички, дипломирани психолог - 
мастер, мастер психолог. Лице из тачке 2) подтачка (5) овог 
члана мора имати најмање 30 ЕСПБ из развојно-педагошких 
предмета. Испуњеност услова из тачке 2), став 2 овог члана 
доказује се потврдом издатом од стране високошколске уста-
нове.

ОСТАЛО: Поред дефинисане стручне спреме и услова пред-
виђених чл. 8 став 2 и став 4 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања кандидати треба да испуњавају опште 
услове за заснивање радног односа прописане чл. 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања и то да: имају 
одговарајуће високо образовање (прописано Правилником о 
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у гимназији “Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник“, бр. 15/2013, 11/16 и 2/17): на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке академ-
ске студије или специјалистичке струковне студије) по пропи-
су који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 
2005. године, на основним студијама у трајању од најмање 
четири године (VII/1 степен стручне спреме), по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; да имају психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
да имају држављанство Републике Србије; да знају језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад; наставник мора 
да има и образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодо-
ва и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова. У поступку одлучивања о избору 
наставника вршиће се претходна провера психофизичких 
способности кандидата. Проверу психофизичких способ-
ности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизованих поступа-
ка.Уз пријаву на конкурс приложити: молбу са биографијом, 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, уве-
рење о држављанству Републике Србије (оригинал или ове-
рену фотокопију), потврду са факултета о положеним испи-
тима из педагошких, психолошких и методичких дисциплина 
(оригинал или оверену фотокопију), доказ о знању језика 
на којем се остварује образовно-васпитни рад (да је стекао 
средње, високо или више образовање или положио испит из 
тог језика на одговарајућој високошколској установи (оверена 
фотокопија сведочанства, дипломе или потврде о положеном 
испиту на одговарајућој високошколској установи)). Уверење 
да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривич-
но дело из чл. 120 став 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, по службеној дужности прибавља школа 
од надлежног Секретаријата унутрашњих послова. Лекарско 
уверење којим се доказује психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са ученицима доставиће изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду. Конкурс траје 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремена 
и непотпуна документација се неће разматрати. Пријаве са 
траженом документацијом слати на горенаведену адресу.

ШАБАЦ

ОШ „НИКОЛА ТЕСЛА“
15359 Дубље, Ђенерала Драже Михајловића 8

тел. 015/440-005, 440-254

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, до 13.06.2018. 

године, до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства ради неге 

детета

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених зако-
ном треба да има одговарајуће високо образовање стечено 
у складу са чл. 8 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 
- аутентично тумачење, 68/15, 62/16 - одлукаУС) и Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17 и 3/17). 
Кандидати морају имати: одговарајуће образовање; пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; држављанство Републике Србије, неосуђиваност 

правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања, знање језика на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад (српски језик).

ОСТАЛО: Уз пријаву са кратком биографијом кандидат дос-
тавља следећа документа: оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; доказ да испуњава услове из чл. 8 
ст. 4 Закона о основама образовања и васпитања; уверење 
о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење 
од надлежног основног суда да се не води истрага - кривични 
поступак; доказ о знању језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад (српски језик). Доказ да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Школа 
није у обавези да враћа конкурсну документацију. Конкурс је 
отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаве слати на горе-
наведену адресу.

ОШ „ЈЕВРЕМ ОБРЕНОВИЋ“
15000 Шабац, Жике Поповића 20

тел. 015/343-154

Професор физичког васпитања
на одређено време до повратка запосленог са 

функције, а најдуже до 31.08.2018. године

Помоћни радник
на одређено време до повратка запосленог са 

боловања

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених Зако-
ном о раду мора да испуњава и посебне услове предвиђене 
у чл. 120 ст. 1 Закона о основама система образовања и вас-
питања и да има одговарајуће образовање (за наставнике да 
има одговарајућу врсту и степен стручне спреме предвиђен 
Законом и Правилником о врсти и степену стручне спре-
ме наставника и стручних сарадника у основној школи), да 
поседује психичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, да кандидат није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања; да 
има држављанство Републике Србије, да зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Уверење о неосуђива-
ности школа прибавља по службеној дужности. Поседовање 
психичке и здравствене способности за рад са децом и уче-
ницима доказује се на основу лекарског уверења приликом 
заснивања радног односа. Уз пријаву на конкурс кандидати 
подносе и одговарајућу документацију, којом доказују да 
испуњавају услове предвиђене Законом, односно Правилни-
ком, као и овим конкурсом: диплому, односно уверење о сте-
ченом одговарајућем образовању, уверење о држављанству 
и извод из матичне књиге рођених не старији од 6 месеци. 
Сва документа се прилажу у оригиналу или као оверене фото-
копије. Пријаве слати на адресу школе. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

„ИНСТИТУТ ЗНАЊА“ ДОО ЗРЕЊАНИН 
ОГРАНАК ШАБАЦ

Шабац, Карађорђева 39
тел. 015/353-622, 060/60-70-585

e-mail: sabac@akademijaoxford.com

Професор немачког језика
допунски рад на 12 месеци

Опис посла: предавач немачког језика (групна и индивиду-
ална настава).

УСЛОВИ: дипломирани филолог немачког језика, VII степен 
стручне спреме; дипломирани професор немачког језика, 
VII степен стручне спреме; радно искуство није битно. Рад 
у сменама; послодавац рефундира трошкове превоза до 60 
км удаљености од Шапца; дужина радног времена краћа од 
пуног. Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати 
могу своје радне биографије да доставе путем поште, мејлом 
или да се јаве на телефонe послодавца. Лица за контакт Крис-
тина Перић и Ивана Гератовић.

УЖИЦЕ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “АРИЉЕ”
31230 Ариље, Милоша Глишића 34

тел. 031/891-888

Васпитач
на одређено време до завршетка припремног 
предшколског програма у радној 2017/2018. 

години
2 извршиоца

Наука и образовање
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Наука и образовање

УСЛОВИ: одговарајуће више образовање, односно одго-
варајуће високо образовање на студијама првог степена 
(основне струковне студије или основне академске студије) у 
трајању од 3 године или на студијама другог степена (диплом-
ске академске студије - мастер, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије) - васпитач, 
у складу са Законом. Кандидати треба да испуњавају услове 
предвиђене чланом 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања: да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом; да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања; да 
имају држављанство РС; знају језик на коме се остварује вас-
питно-образовни рад. Са кандидатима за радно место васпи-
тача вршиће се провера психофизичких способности за рад 
са децом. Проверу врши надлежна служба за послове запо-
шљавања. Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању, уверење о држављан-
ству (оригинал или оверену фотокопију), извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију). Уверење 
да кандидат поседује психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом подноси се пре закључивања уговора 
о раду. Уверење да кандидат није осуђиван прибавља уста-
нова. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се размат-
рати. Пријаве са потпуном документацијом доставити лично 
или поштом у затвореној коверти, са назнаком „За конкурс“, 
на адресу ПУ.

ИСПРАВКА КОНКУРСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “АРИЉЕ”

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

Конкурс објављен дана 27.09.2017. године у публи-
кацији „Послови“ за радно место: директор на пери-
од од 4 године, мења се у делу: „За директора уста-
нове може да буде изабрано и лице које има високо 
образовање за васпитача на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне студије), сту-
дијама у трајању од три године или више образовање 
и има најмање пет година рада у предшколској уста-
нови на пословима васпитања и образовања након 
стеченог одговарајућег образовања, дозволу за рад, 
обуку и положен испит за директора установе“ и гла-
си: „За директора установе може да буде изабрано 
и лице које има високо образовање за васпитача на 
студијама првог степена (основне академске, однос-
но струковне студије), студијама у трајању од три 
године или више образовање и има најмање 10 годи-
на рада у предшколској установи на пословима вас-
питања и образовања након стеченог одговарајућег 
образовања, дозволу за рад, обуку и положен испит 
за директора установе“. У осталом делу конкурс је 
непромењен.

ВРАЊЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
17500 Врање, Омладинска 20

Професор физичког васпитања
са 65% радног времена, на одређено време 
до повратка запосленог са места помоћника 
директора школе, а најдуже до 31.08.2018. 

године

УСЛОВИ: Кандидати треба да: имају одговарајуће образо-
вање у складу са чланом 8 став 2 ЗОСОВ, а) за професора 
физичког васпитања: професор физичког васпитања, про-
фесор физичке културе, дипломирани педагог физичке кул-
туре, професор физичког васпитања - дипломирани тренер, 
професор физичког васпитања - дипломирани организатор 
спортске рекреације, професор физичког васпитања - дипло-
мирани кинези терапеут, професор физичког васпитања и 
спорта, мастер професор физичког васпитања и спорта, мас-
тер професор физичког васпитања и кинезитарапије, профе-
сор физичког васпитања и спорта, мастер физичког васпи-
тања и спорта.

Педагошки асистент
на одређено време за школску 2017/2018. 

годину, односно најдуже до 31.08.2018. 
године

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одговарајуће образовање 
у складу са чланом 8 став 2 ЗОСОВ, б) за педагошког асис-
тента: минимум средње образовање и сертификат Минис-
тарства просвете о савладаној уводној обуци за педагошког 
асистента.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају и следеће услове: 
да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 

3 Закона о основама система образовања и васпитања; да 
имају држављанство Републике Србије, да знају језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености 
услова из тачака 1, 4 и 5 став 1 члан 120 ЗОСОВ подносе се 
уз пријаву на конкурс, а из тачке 2 пре закључења уговора о 
раду. Доказ из тачке 3 прибавља школа. Конкурс траје 8 дана 
од дана објављивања. Пријаве са доказима о испуњености 
услова конкурса доставити на адресу школе. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве се неће узимати у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ПОЛЕТАРАЦ”

17525 Трговиште, ЈНА 24
тел. 017/452-102

Васпитач
за рад у Радовницу, ради замене раднице на 

дужем боловању и породиљском одсуству

Васпитач
за рад у мешовитој групи у Доњем Стајевцу, 

на одређено време до краја рада групе у 
радној 2017/2018. години

УСЛОВИ: одговарајуће више образовање, односно одго-
варајуће високо образовање на студијама првог степена 
(основне струковне студије или основне академске студије) у 
трајању од три године или студијама другог степена - мастер 
академске студије (специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије) - васпитач, образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од 30 бода и шест бода праксе у установи; да 
кандидат има психичку, физичку здравствену способност за 
рад са децом; да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; држављанство 
Републике Србије; да зна језик на коме се остварује обра-
зовно- васпити рад. Уз пријаву доставити: доказ о стручној 
спреми (оверена фотокопија дипломе), доказ високошколске 
установе да је кандидат положио испит из педагогије и психо-
логије из чл. 8 Закона о основама система и образовања или 
положио стручни испит за лиценцу, извод из матичне књи-
ге рођених, уверење о држављанству. Доказ о здравственој 
способности доставља изабрани кандидат, пре закључивање 
уговора о раду, а доказ да кандидат није осуђиван за кривич-
на дела утврђена законом - прибавља установа. У поступку 
одлучивања о избору врши се предходна провера психофи-
зичких способности кандидата коју обавља надлежна служ-
ба за послове запошљавања, применом стандардизованих 
поступака. Рок за пријављивање је 8 дана.

ПОНОВЉЕНИ КОНКУРС
ОСНОВНА ШКОЛА „МИЂЕНИ“
Општина Бујановац, Село Муховац

тел. 063/8169-975

Директор 
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 8 
став 2 и 3 чл. 59 и чл. 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (“Службени гласник РС”, број 72/09, 52/11, 
55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 - 
одлука УС); лице које има одговарајуће високо образовање: 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, у складу са Законом о висо-
ком образовању („Службени гласник РС“ број 76/05 и 100/07 
и аутентично тумачење 97/08 и 44/10, а почев од 10. септем-
бра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, као и лице са стеченим одго-
варајућим високим образовањем на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне студије), студијама 
у трајању од три године или више образовање; лица која 
испуњавају услове за наставника, педагога и психолога, имају 
дозволу за рад, обуку и положен испит за директора устано-
ве и најмање 5 година, односно 10 година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања након стеченог одгова-
рајућег образовања; да испуњавају услове из члана 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања; да имају поло-
жен испит за директора школе (с обзиром да програм обуке за 
директора школе и правилник о полагању испита за директора 
школе нису донети, изабрани кандидат ће бити у обавези да у 
законском року положи испит за директора). Уз пријаву канди-
дат подноси: биографске податке, односно радну биографију; 
оверен препис дипломе о завршеном одговарајућем образо-
вању; оверен препис уверења о положеном испиту; потврду 
о раду у области образовања и васпитања након стеченог 
образовања и васпитања; доказ о неосуђиваности; уверење 
о држављанству; лекарско уверење. Рок за пријављивање на 
конкурс је 15 дана од дана објављивања у публикацији “Посло-
ви”. Пријаве доставити на адресу: Основна школа „Миђени“, 

Село Муховац, Пошта 17520 бб, са назнаком “Пријава на кон-
курс за директора” или доставити лично код секретара школе. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе или путем телефона: 063/8169-975. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће бити разматране.

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНО-
ВЕТЕРИНАРСКА ШКОЛА
„СТЕВАН СИНЂЕЛИЋ“

17500 Врање, Браће Рибникар бб

Професор пољопривредне групе предмета
са 44% радног времена, на одређено време 

до повратка запосленог са функције, а 
најдуже до краја школске године, односно до 

31.08.2018. године 

УСЛОВИ: дипломирани инжењер пољопривреде - смер 
ратарски са стеченим образовањем на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије и остваре-
них 300 ЕСПБ), по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године; на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. 
Општи услови: држављанство Републике Србије, да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима, да није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Уз пријаву на конкурс 
кандидат треба да приложи: оверен препис (копију) дипломе 
о одговарајућем образовању, уверење о држављанству Репу-
блике Србије (не старије од 6 месеци), уверење да се не води 
истрага и да није подигнута оптужба, извод из матичне књиге 
рођених, радну биографују и контак телефон. Проверу пси-
хофизичких способности за рад са ученицима врши надлежна 
служба за послове запошљавања. Лекарско уверење за рад у 
просвети доставља изабрани кандидат пре закључивања уго-
вора о раду. Доказ о неосуђиваности прибавља школа. Прија-
ве слати на горенаведену адресу Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ 
ОБРАЗОВАЊЕ „ВУЛЕ АНТИЋ“
17500 Врање, Радних бригада 2

тел. 017/423-621

Шеф рачуноводства
на одређено време, до повратка раднице са 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, кан-
дидати треба да испуњавају и услове прописане чланом 8 
став 2 тачка 1 и 2 и став 4 и чланом 120 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 
72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење и 
68/2015), доказ о прописаној стручној спреми, дипломирани 
економиста - мастер са назнаком другог степена дипломских 
академских студија из области економије или дипломирани 
економиста који је стекао високо образовање на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, лице које 
има високо образовање на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне студије), студијама у трајању 
од три године или више образовање економског смера, са 
стеченим стручним звањем из области рачуноводства (сер-
тификат за вођење пословних књига, односно јавну исправу 
о положеном стручном испиту). Уз пријаву кандидат треба да 
поднесе: доказ о држављанству Републике Србије (уверење 
о држављанству не старије од 6 месеци), извод из матичне 
књиге рођених (не старије од 6 месеци), доказ о прописаној 
стручној спреми - диплома (или оверени препис/фотокопија 
дипломе), уверење из основног суда да се против кандидата 
не води истрага, уверење из вишег суда да се против канди-
дата не води истрага. Уверење да кандидати нису осуђива-
ни правоснажном пресудом за кривична дела предвиђена у 
члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања прибавља школа. Доказ о психичкој и 
здравственој способности за рад изабрани кандидат дос-
тавља пре закључења уговора о раду. Рок за пријаву на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у 
разматрање. Пријаве се подносе на адресу школе. За ближе 
информације обратити се на телефон 017/423-621.

ЗРЕЊАНИН

ОСНОВНА ШКОЛА
„4. ОКТОБАР“

23219 Војвода Степа, ЈНА 2

Директор
на период од 4 године
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УСЛОВИ: лице са стеченим високим образовањем у складу 
са чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС”, број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 
35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 - УС), 
за наставника у основној школи, за педагога и психолога; 
држављанство Републике Србије; најмање пет година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања; познавање српског језика 
као језика на којем се изводи настава; положен стручни испит 
за наставника, васпитача или стручног сарадника; дозвола за 
рад, обука и положен испит за директора установе; психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са децом и учени-
цима и неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања. Кандидат је дужан да пријаву 
на конкурс својеручно потпише и уз њу поднесе: оверени 
препис дипломе/уверења о стеченом високом образовању за 
наставника или стручног сарадника основне школе; оверени 
препис дозволе за рад директора (у даљем тексту лиценца 
за директора); оверену фотокопију уверења о држављанству 
Републике Србије; извод из матичне књиге рођених; доказ 
о најмање пет година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања (потврда са описом послова које је кандидат обављао 
у установама образовања и васпитања); доказ о познавању 
српског језика као језика на којем се изводи настава (дипло-
ма или уверење о стеченом средњем, вишем или високом 
образовању на српском језику или положеном испиту из срп-
ског језика по програму одговарајуће високошколске уста-
нове); радну и животну биографију својеручно потписане; 
оквирни план рада за време мандата својеручно потписан; 
доказе о поседовању организационих способности (факул-
тативно), оверену фотокопију дозволе за рад (положеног 
стручног испита или испита за лиценцу наставника или струч-
ног сарадника) и доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење 
надлежне службе медицине рада). Уверење да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања школа ће тражити по службеној дужности 
од надлежне полицијске управе. Пријаве се подносе у затво-
реној коверти на горенаведену адресу непосредно или путем 
поште препоручено. На коверти са документацијом потребно 
је ставити назнаку „За конкурс”. Документација се прилаже у 
овереним фотокопијама и не враћа се по окончању конкурса. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене, неуредне и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. За све информације о конкурсу лице за 
контакт је секретар школе, тел. број 023/818-082.

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
„МИХАЈЛО ПУПИН“

Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб
тел. 023/550-501

Наставник у звање доцента за ужу научну 
област Информационе технологије

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Услови за звање доцента: доктор техничких наука, 
способност за наставни рад, који има научне, односно стручне 
радове објављене у научним часописима или зборницима, са 
рецензијама (члан 64 Закона о високом образовању).

Наставник у звање доцента за ужу научну 
област Информационе технологије

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Услови за звање доцента: доктор наука - рачу-
нарске науке, способност за наставни рад, који има научне, 
односно стручне радове објављене у научним часописима 
или зборницима, са рецензијама (члан 64 Закона о високом 
образовању).

Наставник у звање доцента за ужу научну 
област Менаџмент

на одређено време од пет година
2 извршиоца

УСЛОВИ: Услови за звање доцента: доктор техничких наука 
- индустријско инжењерство/инжењерски менаџмент, спо-
собност за наставни рад, који има научне, односно стручне 
радове објављене у научним часописима или зборницима, са 
рецензијама (члан 64 Закона о високом образовању).

Наставник у звање доцента за ужу научну 
област Индустријско инжењерство у 

експлоатацији нафте и гаса
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Услови за звање доцента: доктор наука, способност 
за наставни рад, који има научне, односно стручне радове 
објављене у научним часописима или зборницима, са рецен-
зијама (члан 64 Закона о високом образовању).

Сарадник у звање асистента за ужу научну 
област Информационе технологије у 

образовању
на одређено време од три године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне нивое 
студија завршио са укупном просечном оценом најмање 8 и 
који показује смисао за наставни рад.

Сарадник у звање сарадника у настави за 
ужу научну област Текстилно одевне науке

на одређено време од једне године

УСЛОВИ: студент мастер академских студија који је студије 
првог степена завршио са укупном просечном оценом најмање 
8.

Сарадник у звање сарадника у настави 
за ужу научну област Индустријско 

инжењерство у експлоатацији нафте и гаса
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: студент мастер академских студија који је студије 
првог степена завршио са укупном просечном оценом нај-
мање 8.

ОСТАЛО: Пријаве са прилозима (докази о испуњавању услова 
конкурса, биографија, оверене фотокопије диплома о одгова-
рајућем академском и стручном звању, списак објављених 
научних и стручних радова, књиге и саме радове) подносе се 
у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви”, на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”

23000 Зрењанин, Стражиловска бб

Наставник биологије
са 90% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у скла-
ду са чл. 8 ст. 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања и Правилником о врсти стручне спреме наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама (оверена фотокопија дипломе, кандидат подноси 
уз пријаву на конкурс), да је држављанин Републике Србије 
(уверење о држављанству, кандидат подноси уз пријаву на 
конкурс), да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење подноси иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду), знање језика 
на коме се остварује образовно-васпитни рад, образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова (наставник, 
васпитач и стручни сарадник који је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на), да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања (уверење при-
бавља школа од МУП-а, по службеној дужности), извршена 
провера психофизичких способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака (школа упућује 
кандидате пре доношења одлуке о избору). Потребна струч-
на спрема: професор биологије; дипломирани биолог; дипло-
мирани молекуларни биолог и физиолог; професор биоло-
гије и хемије; дипломирани биолог - смер заштите животне 
средине; дипломирани биолог - еколог; дипломирани про-
фесор биологије и хемије; професор биологије - географије; 
професор биологије - хемије; професор биологије - физике; 
професор биологије - информатике; професор биологије 
- математике; дипломирани професор биологије - мастер; 
дипломирани биолог - мастер; дипломирани професор био-
логије - хемије, мастер; дипломирани професор биологије - 
географије, мастер; дипломирани молекуларни биолог - мас-
тер; дипломирани биолог заштите животне средине; мастер 
биолог; мастер професор биологије; мастер професор биоло-
гије и географије; мастер професор биологије и хемије. Лица 
која су стекла академско звање мастер морају имати претход-
но завршене основне академске студије. Рок за подношење 
пријаве са важећим, односно уредно овереним фотокопијама 
потребних докумената је 8 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији „Послови“. Неблаговремене, непотпуне 
и неуредне пријаве се неће разматрати. Пријаве на конкурс 
са потребном документацијом слати на горенаведену адресу. 

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА 
23000 Зрењанин, Новосадска 2

1) Наставник математике
на одређено време ради замене одсудног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: (1) професор математике; (2) дипломирани матема-
тичар; (3) дипломирани математичар за теоријску математику 
и примене; (4) дипломирани математичар за рачунарство и 
информатику; (5) дипломирани математичар - информати-
чар; (6) дипломирани математичар - професор математике; 
(7) дипломирани математичар за математику економије; (8) 
професор математике - теоријско усмерење; (9) професор 
математике - теоријски смер; (10) професор математике и 
рачунарства; (11) професор информатике - математике; (12) 
професор хемије - математике; (13) професор географије - 
математике; (14) професор физике - математике; (15) профе-
сор биологије - математике; (16) дипломирани математичар 
- астроном; (17) дипломирани математичар - теоријска мате-
матика; (18) дипломирани математичар - примењена мате-
матика; (19) дипломирани математичар - математика финан-
сија; (20) дипломирани инжењер математике (са изборним 
предметом Основи геометрије); (21) дипломирани информа-
тичар; (22) дипломирани професор математике - мастер (ово 
лице мора имати претходно завршене основне академске сту-
дије на студијским програмима Математика или Примењена 
математика (са положеним испитом из предмета Геометрија 
или Основи геометрије)); (23) дипломирани математичар - 
мастер (ово лице мора имати претходно завршене основне 
академске студије на студијским програмима Математика или 
Примењена математика (са положеним испитом из предмета 
Геометрија или Основи геометрије)); (24) мастер математи-
чар (ово лице мора имати претходно завршене основне ака-
демске студије на студијским програмима Математика или 
Примењена математика (са положеним испитом из предме-
та Геометрија или Основи геометрије)); (25) мастер профе-
сор математике (ово лице мора имати претходно завршене 
основне академске студије на студијским програмима Мате-
матика или Примењена математика (са положеним испитом 
из предмета Геометрија или Основи геометрије)). Кандидат 
поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о 
раду („Службени гласник РС“, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 
и 75/14), треба да испуњава и посебне услове прописане чла-
ном 120 став 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5 и чланом 8 став 2, 3 и 
4 (мора да има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодо-
ва и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова; наставник, васпитач и стручни 
сарадник који је у току студија положио испите из педагогије 
и психологије или је положио стручни испит односно испит 
за лиценцу сматра се да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина) Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење, 68/15 
и 62/16 - одлука УС), посебне услове из Правилника о степену 
и врсти образовања наставника из општеобразовних пред-
мета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник”, број 8/15, 11/16, 
13/16 - испр. и 13/16), као и посебне услове из Правилника о 
организацији и систематизацији послова Медицинске школе 
у Зрењанину, односно: 1. да има најмање 15 година живо-
та (општи услов); 2. да има одговарајуће образовање; 3. да 
има психичку, физичку и здравствену способност  за рад са 
ученицима; 4. да кандидат није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања; 5. да 
има држављанство Републике Србије; 6. да зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад; 7. да има образовање 
из психолошких, 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 системом преноса бодова. 
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да доставе: оригинал 
или оверену фотокопију дипломе (уверења) о траженој врсти 
и степену стручне спреме; оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије; доказ о испуња-
вању услове из члана 120 став 1 тачка 5 Закона о основама 
система образовања и васпитања, доказ да су стекли средње, 
више или високо образовање на језику на коме се остварује 
образовно-васпитни рад или су положили испит из тог језика 
по програму одговарајуће високошколске установе (оригинал 
или оверена фотокопија) - српски језик; оригинал или овере-
ну фотокопију доказа да кандидат има образовање има обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова 
(уверење или потврда одговарајуће високошколске установе 
или доказ о положеним испитима из педагогије и психологије 
у току студија или доказ о положеном стручном испиту однос-
но испиту за лиценцу). Доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са ученицима (лекарско уверење) 
подноси само изабрани кандидат, пре закључивања уговора 
о раду. Доказ да кандидат није осуђиван прибавља школа.

Наука и образовање

Национална служба 
за запошљавање
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2) Наставник здравствене неге
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

3) Наставник здравствене неге
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, са 55% радног 

времена

УСЛОВИ: виша медицинска сестра - техничар; струковна 
медицинска сестра; организатор здравствене неге; специјали-
ста струковна медицинска сестра; дипломирана медицинска 
сестра; мастер медицинска сестра; виша медицинска сестра 
општег смера; виша медицинска сестра интернистичког смера; 
виша медицинска сестра хируршког смера; виши медицински 
техничар. Лице треба да има претходно стечено средње обра-
зовање у подручју рада Здравство и социјална заштита.

4) Наставник естетске хирургије са негом 
(вежбе и практична настава у блоку)

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, са 45% радног 

времена

УСЛОВИ: виша медицинска сестра - техничар; виша меди-
цинска сестра; струковна медицинска сестра; организатор 
здравствене неге; специјалиста струковна медицинска сес-
тра; дипломирана медицинска сестра; мастер медицинска 
сестра; виша медицинска сестра општег смера; виша меди-
цинска сестра интернистичког смера; виша медицинска сес-
тра хируршког смера; виши медицински техничар. Лице тре-
ба да има претходно стечено средње образовање у подручју 
рада Здравство и социјална заштита.

УСЛОВИ за 2, 3 и 4: Кандидат поред општих услова прописа-
них чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС”, 
број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), треба да испуњава и 
посебне услове прописане чланом 120 став 1 тачка 1, 2, 3, 4 
и 5 и чланом 8 став 2, 3 и 4 (мора да има образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипломи-
рања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у устано-
ви, у складу са Европским системом преноса бодова) Закона 
о основама система образовања и васпитања, посебне усло-
ве из Правилника о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним шко-
лама у подручју рада здравство и социјална заштита („Служ-

бени гласник РС - Просветни гласник”, број 21/15 и 11/16), као 
и посебне услове из Правилника о организацији и системати-
зацији послова Медицинске школе у Зрењанину, односно: да 
има најмање 15 година живота (општи услов); да има одгова-
рајуће образовање; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима; да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања; да има држављанство Републике Србије; да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на 
конкурс кандидати треба да доставе: оригинал или оверену 
фотокопију дипломе (уверења) о траженој врсти и степену 
стручне спреме; оригинал или оверену фотокопију дипломе 
о претходно стеченом средњем образовању у подручју рада 
Здравство и социјална заштита; оригинал или оверену фото-
копију уверења о држављанству Републике Србије; доказ 
о испуњавању услове из члана 120 став 1 тачка 5 Закона 
о основама система образовања и васпитања, да су стекли 
средње, више или високо образовање на језику на коме се 
остварује образовно-васпитни рад или су положили испит из 
тог језика по програму одговарајуће високошколске установе 
(оригинал или оверена фотокопија) - српски језик; оригинал 
или оверену фотокопију доказа да имају образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипломи-
рања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова (уверење 
одговарајуће високошколске установе или доказ о поло-
женим испитима из педагогије и психологије у току студија 
или доказ о положеном стручном испиту односно испиту за 
лиценцу). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са ученицима (лекарско уверење) подноси само 
изабрани кандидат пре закључивања уговора о раду. Доказ 
да кандидат није осуђиван прибавља школа. 

5) Административни радник
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, са 43,2% радног 
времена

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња школа, 
економска или гимназија или средња стручна школа. 

6) Радник на одржавању рачунарске 
опреме

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, са 26,8%  радног 

времена

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња школа, 
гимназија или средња стручна школа. 
УСЛОВИ за 5 и 6: Кандидат поред општих услова прописаних 
чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС”, број 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/2014 и 13/2017 - одлука УС), тре-
ба да испуњава и посебне услове прописане чланом 120 став 
1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, број 72/09, 52/11, 55/13, 
35/15 - аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 - одлука УС), као 
и посебне услове из Правилника о организацији и системати-
зацији послова Медицинске школе у Зрењанину, односно: да 
има најмање 15 година живота (општи услов); да има одгова-
рајуће образовање; да има психичку, физичку и здравствену 
способност  за рад са ученицима; да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања; да има држављанство Републике Србије; да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на 
конкурс, кандидати треба да доставе: оригинал или оверену 
фотокопију дипломе (уверења) о завршеној средњој школи; 
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству 
Републике Србије; доказ о испуњавању услове из члана 120 
став 1 тачка 5 Закона о основама система образовања и вас-
питања, да су стекли средње, више или високо образовање 
на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или 
су положили испит из тог језика по програму одговарајуће 
високошколске установе (оригинал или оверена фотокопија) 
- српски језик. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима (лекарско уверење) подно-
си само изабрани кандидат пре закључивања уговора о раду. 
Доказ да кандидат није осуђиван прибавља школа.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава са потребним доказима 
о испуњавању услова конкурса је 8 дана, рачунајући од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне 
и неблаговремено достављене пријаве на конкурс неће бити 
разматране. С обзиром да школа прибавља доказ о неосуђи-
ваности у складу са Законом о основама система образовања 
и васпитања, потребно је да кандидати у пријави наведу и 
следеће податке: ЈМБГ, име оца и девојачко презиме или да 
доставе извод из матичне књиге рођених. Пријаве се шаљу 
поштом или предају лично на адресу: Медицинска школа, 
23000 Зрењанин, Новосадска 2, са назнаком „За конкурс”. Сва 
потребна обавештења могу се добити од секретара школе, 
лично или телефоном, број 023/533-270. 

Наука и образовање

Посао се не чека, посао се тражи



У оквиру традиционалне кикиндске манифестације „Дани лу-
даје“, у овом граду организован је и Сајам предузетника. Била је то 
прилика да се осим презентације производа и услуга чују и примедбе 
предузетника. Овогодишњи сајам, једанаести по реду, окупио је пре-
ко 50 излагача што је више него свих претходних година. 

„Предузетници у нашем граду су предузимљиви људи који се 
труде да свој посао обављају на најквалитетнији начин. Поред тога 
што морају да осмисле и остваре своје пословне планове, они и шире 
дух предузетништва. Надам се да ће им овај сајам омогућити да ост-
варе бројне контакте који ће им омогућити боље пословање у наред-
ном периоду“, рекао је отварајући сајам члан Градског већа Миодраг 
Булајић, задужен за мала и средња предузећа и заштиту животне 
средине.

Кикиндске предузетнике муче исти проблеми као све колеге у 
држави, од пласмана производа до испуњавања критеријума за ост-
варивање права на повољније кредите.

„Пласман је проблем, поготово када појединац иде сам са својим 
производима. То је проблем са којим се свуда сусрећемо, зато поку-
шавамо сами да се организујемо и помогнемо једни другима“, каже 
Наташа Ђаковић, предузетница из Кикинде.

За уметничке, креативне радионице, старе занате, удруживање, 
умрежавање је неопходност. Поред пласмана производа, та врста 
креативног удруживања нуди квалитет више кроз бесплатну едука-
цију, обуку, оснаживање жена, посебно на селу. Врло често, нажалост, 
изостаје права подршка.

„Финансијска помоћ је заиста јако важна. Мислим на подршку 
Града, Министарства привреде, Републике, Покрајине, нарочито када 
је идеја добра и може да окупи више креативаца на једном месту“, 
истиче Наташа Ђаковић.

Удруживање предузетника, поред олакшаног пласмана робе, ва-
жно је и због боље информисаности. По речима Синише Пашића, 
председника Удружења предузетника Кикинде (УПК), слоган „Удру-
жимо се, подржимо се“, под којим се окупљају, одражава оно што им 
је потребно у свим сегментима пословања. 

„Удружење предузетника је некад имало двадесетак чланова, 
сад има 60. Тежимо увек ка бољем, али је то дуготрајан процес. Ис-
крено се надам да ће предузетници препознати потребу да морамо 
више да се окупљамо и сарађујемо, размењујемо мишљења и ставове 
како би заједно дошли до бољих решења”, закључује Синиша Пашић.

УДРУЖИМО СЕ, ОКУПИМО СЕ
Мини сајам предузетништва у Кикинди

Овогодишњи сајам, једанaести по реду, окупио је преко 50 излагача, што је више него свих
претходних година

Немачка невладина организација „Хелп“ и Град Ниш организоваће пројекат
у којем ће доделити бесплатну опрему за покретање бизниса

Немачка невладина организација „Хелп“ и Град Ниш реализоваће током ове и наредне године го-
дине пројекат који ће омогућити да најмање 50 микро и малих предузећа добије бесплатно опрему за 
покретања и развој малог бизниса, најавио је градоначелник Ниша Дарко Булатовић. Он је са менаџер-
ком организације „Хелп“ Машом Бубањ у Градској кући потписао уговор о реализацији тог пројекта чија 
је укупна вредност 120.000 евра.

Булатовић је рекао да ће из буџета града бити исплаћено 48.000 евра, а остатак ће озбезбедити Хелп.
„Бесповратна помоћ намењена је социјално угроженим грађанима, незапосленим мајкама, лицима који су 

се вратила са одслужења затворске казне и другим рањивим категоријама становништва“, казао је је Булатовић.
Менаџерка пројекта Маша Бубањ рекла је да ће особе које намеравају да покрену сопствени мали 

бизнис добити опрему у вредности од 2.400 евра. 
„Конкурс за доделу опреме расписан је 1. октобра“, рекла је она и најавила да ће у Нишу и околним 

већим селима „Хелп“ организовати информативну кампању, како би се што већи број грађана упознао са 
условима за конкурисање.

Маша Бубањ је подсетила да ће грађани којима опрема за рад буде одобрена имати и бесплатну обуку 
за започињање малог бизниса. Према њеним речима, тај пројекат је шести који град Ниш и „Хелп“ заједно 
реализују.

„До сада смо подржали 430 малих бизниса са укупно 1,3 милиона евра“, изјавила је Бубањ.
Нови пројекат који град Ниш и организација „Хелп“ реализују део је пројекта „Подршка социо-економ-

ској стабилности у региону западног Балкана“, који „Хелп“ реализује уз донаторску помоћ немачке владе.
Укупна вредност пројекта је 2.975.000 евра, а биће реализован у Нишу, Пироту, Убу и Зајечару.

БЕСПЛАТНО ОПРЕМА ОД 2.400 ЕВРА

За уметничке, креативне радионице, старе
занате, удруживање, умрежавање је

неопходност. Поред пласмана производа, та 
врста креативног удруживања нуди квалитет 

више кроз бесплатну едукацију, обуку,
оснаживање жена, посебно на селу.  Врло често,

нажалост, изостаје права подршка

УПК сад има 60 чланова. Искрено се надам
да ће предузетници препознати потребу да 

морамо више да се окупљамо и сарађујемо,
размењујемо мишљења и ставове како би 

заједно дошли до бољих решења
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Дводневни Сајам стипендија „Стипен-
дија и ја“ Универзитета у Београду 
одржан је прошле недеље у згради 
Ректората на Студентском тргу у Бе-

ограду. Сајам су отворили академик Влади-
мир Бумбаширевић, ректор Универзитета 
у Београду и проф. др Весна Мандић, по-
моћник министра за развој и високо образо-
вање у Министарству просвете, науке и тех-
нолошког развоја. 

Свечаном отварању су присуствовали 
представници дипломатског кора из амба-
сада Републике Хрватске, Сједињених Аме-
ричких Држава, Италије, Велике Британије, 
Холандије, Канаде, Финске, Чешке, Грчке, 
Кореје, Немачке, као и представници фон-
дација, компанија и установа које су узеле 
учешће на овој манифестацији, представни-
ци факултета и велики број заинтересованих 
студената.

Уводни део програма чиниле су краће 
презентације и предавања. О стипендирању 
студената кроз задужбине и фондове Уни-
верзитета у Београду присутни су имали 
прилику да чују од проф. др Живана Ла-
зовића, проректора за пословање и развој 
кадрова Универзитета у Београду, а након 
тога је Јована Илић, из Сектора за међу-
народну и међууниверзитетску сарадњу 
Универзитета у Београду, одржала презен-
тацију „Мобилност студената, наставника и 
истраживача Универзитета у Београду”. О 
каријерном информисању и саветовању сту-
дената о могућностима за наставак студија 

говорила је Ана Јанковић Баровић, коор-
динатор програма Центра за развој каријере 
и саветовање студената Универзитета у Бео-
граду, након чега је уследио низ занимљивих 
предавања о сертификацији, незаобилазној 
теми када је реч о стипендијама и наставку 
студија у иностранству, које су одржали про-
фесори и сарадници Филолошког факултета 
Универзитета у Београду.

Током дана организоване су и консулта-
тивно-информативне сесије са студентима 
заинтересованим за мобилност и стипенди-
рање, каријерно информисање и саветовање, 
по питању наставка студија и наградa и сти-
пендија задужбина и фондација Универзите-
та у Београду.

Ова манифестација, коју је већ четврти 
пут организовао Универзитет у Београду, 
окупила је на једном месту велики број ин-
ституција које додељују стипендије и омо-
гућила да се представе разноврсни видови 
финансијске подршке и мобилности доступ-
не студентима на основним, мастер и доктор-
ским студијама. 

Студенти су имали прилику да при-
суствују предавањима, добију корисне ин-
формације у оквиру програма презентација 
„15 савета за 15 минута“, као и да узму ак-
тивно учешће у консултацијама са присут-
ним стипендиторима, расположеним да одо-
говоре на сва питања и пруже одговарајуће 
савете. 

Своје стипендијске програме представи-
ли су Министарство просвете, науке и техно-
лошког развоја, Фонд за младе таленте „Доси-
теја“, Град Београд, компаније Лореал, Дигит, 
Ваљаоница бакра Севојно, Еко Сербиа АД, Фон-
дација Темпус, Фондација Студеница, Фон-
дација др Зоран Ђинђић и Образовни систем 
Еквилибрио, амбасаде САД, Велике Британије, 
Канаде, Републике Грчке, Републике Кореје, 
Републике Чешке, као и Француски институт у 
Србији, Руски дом у Београду, Немачка служ-
ба за академску размену, Београдска отворена 
школа, EURAXESS мрежа у Србији и три ита-
лијанска универзитета (Universita Cattolica del 
Sacro, Politecnico di Milano, CaFoscari). 

Пренос програма уживо емитовао се 
преко интернета на Медиа порталу Рачунар-
ског центра Универзитета у Београду. Сајам 
су подржале компаније ДДОР Нови Сад, Ло-
реал Балкан, Дигит, Нестле Адриатик, Фро-
нери и Голијска ледена, робним, новчаним и 
донацијама у услугама. 

Универзитет у Београду организацијом 
Сајма стипендија обезбедио је студентима 
могућност да се правовремено и подробно 
информишу о великом броју расположивих 
прилика, о процедурама, условима и роко-
вима за пријаву и успешно планирају своје 
даље професионалне кораке. За учеснике и 
стипендиторе ово је била и сјајна прилика за 
афирмацију програма финансијске помоћи, 
друштвене одговорности и регрутацију заин-
тересованих студената. 

15 САВЕТА ЗА 15 МИНУТА
Одржан Сајам стипендија Универзитета у Београду

Студенти су имали прилику да присуствују предавањима, добију корисне информације 
у оквиру програма презентација, као и да активно учествују у консултацијама са 

присутним стипендиторима

     

Реформа образовног
система

   Европска унија издвојила је 27,4 милиона евра 
бесповратних средстава за подршку писали су 
у Бриселу директорка за Западни Балкан у Ге-
нералном директорату Европске комисије Ге-
новева Руиз Калевра и помоћник министра за 
евроинтеграције Бранко Будимир.
   Укупан буџет секторско-буџетске подршке 
ЕУ области образовања износи 27,4 милиона 
и реализује се у периоду 2017-2019. године. 
Општи циљ помоћи ЕУ јесте подршка Влади 
Републике Србије да реализује реформу сис-
тема образовања.

   Ова подршка усмерена је на унапређење квалитета, праведности и релевантности система 
образовања, са циљем усклађивања образовања са потребама тржишта рада, као и стан-
дардима, политикама и праксама Европске уније, са посебним нагласком на питања образо-
вања на мањинским језицима и ученика/ца ромске националности.
   Овом подршком фокус се ставља на успостављање Националног оквира квалифика-
ција, као и обуку наставника за реализацију наставног плана и програма оријентисаног ка 
исходима, како би се унапредиле вештине, знања и компетенције ученика, а тиме и њихова 
запошљивост на тржишту рада.
   Такође, подршка ће бити усмерена и на реализацију обавеза Републике Србије у погледу 
образовања на језицима националних мањина, као и интеграције припадника ромске на-
ционалне мањине. Подршком примени мера садржаних у Акционом плану за Поглавље 23 
и Стратегији за социјално укључивање Рома и Ромкиња 2016-2025, подржаће се повећање 
обухвата ових ученика/ца и квалитет њиховог образовања.
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Две сестре, Јелена и Јасна Хајдуковић, пре три године од-
лучиле су да направе свој козметички бренд. Јасна се у то 
време породила, а фирма за коју је радила затворила је пред-
ставништво у Београду. Она се бави дизајном и маркетингом. 

Јелена је медицински радник, козметичар. Природно је било да се уд-
руже. Мућкање кремица до тада је био њихов хоби, а онда је постао 
бизнис. Прво су отвориле свој салон лепоте, а затим створиле „Sabi 
Handmade“ - козметику на бази непрерађеног биља и нерафинисаних 
биљних уља.

„По струци сам медицински радник у области аромакозметике 
и фитотерапије. Природно је да сам ја та која смишља и усавршава 
рецептуре и на крају прави производ. Јасна има пуно искуства у мар-
кетиншком и дизајнерском сектору, па је, без много премишљања, 
њој припало дизајнирање наше колекције - од амбалаже до етикета”, 
прича Јелена.

Пре три године одлучиле су да своје препарате претворе у бренд. 
Фирма „Јелена Хајдуковић ПР Sabi Handmade“ основана је у јануару 
2015. године.

„До тада је мућкање кремица, експериметисање са хладно цеђе-
ним уљима, етеричним уљима и разним рецептурама било само 
хоби. Препарате смо правиле за себе и своје најближе. Након што су 
пријатељи почели да наручују наше препарате и да нас наговарају 
да се проширимо, почеле смо озбиљно да размишљамо у том смеру. 
Нисмо имале план у почетку, све је ишло полако. Мењале смо изглед 
колекције, унапређивале амбалажу, пратиле повратне информације. 
И сада се слатко насмејемо када се сетимо неких почетничких избора 
етикета за које смо тада мислиле да су пун погодак. Једино што се ни-

када није мењало је квалитет производа и сировина које користимо у 
нашим производима“, каже Јелена.

Волеле су природу и козметику направљену на бази природних 
састојака. Проблем су биле високе цене таквих производа на нашем 
тржишту. Оно што је, са друге стране, било добро, јесте чињеница да 
та врста козметике може на рафовима да чека на купца годинама, а 
да се не поквари.

„Sabi Handmade козметика је проистекла из љубави према при-
родном и једноставном приступу нези коже. У свом салону лепоте 
радиле смо конвенционалне третмане лица и тела. Користећи ек-
склузивне и скупе производе виделе смо резултате али смо осетиле 
да нешто недостаје - једноставност! Нега лица и тела не би требало да 
одузима ни превише времена ни превише новца. Жеља да се створи 
нешто од непрерађеног биља и чистих хладно цеђених биљних уља 
које нам је природа подарила, претворила се у посао“, прича Јелена.

Нису имале бизнис план ни почетни капитал. Све се одвијало по-
лако и спонтано. За сваку нову идеју или подухват издвајале су новац 
из сопственог буџета, у ходу.

„Постојале су две врсте препрека. С једне стране биле су то пре-
високе дажбине које намеће држава и недостатак подршке у виду по-

реских олакшица за предузетнике, а са с друге мала платежна моћ 
купаца . Било је потребно пронаћи адекватног снабдевача сировина 
у чији сте квалитет сигурни као и амалаже које се уклапају у имиџ 
бренда.“

Јелена каже да је први принцип њиховог пословања квалитет без 
компромиса. Врло је важна и комуникација са купцима.

„Бирати производе за негу коже није једноставан подухват за 
већину људи који нису упознати са природном козметиком. Прио-
ритет нам је увек да будемо доступни и одговоримо на сва питања, 
дајемо сугестије и препоруке за адекватну негу. Јако је битан и однос 
са пословним партнерима, како снабдевачима тако и продајним мес-
тима. За сада смо имале срећу да послујемо са изузетно коректним и 
професионалним људима”, каже Јелена.

Услови на тржишту, према њеном мишљењу, за мале произвођа-
че нису најповољнији. Већи продајни објекти имају неповољне коми-
сионе провизије. Наплаћује се само присуство као позиционирање на 
продајном простору. Да бисте се у то укопили морате у старту имати 
високе цене које се не уклапају у платежну моћ купаца, објашњава 
она.

„Највећи изазов са којим се сусрећемо је проналажење адекватне 
амбалаже у домаћој производњи, која се уклапа у нашу визију брен-
да, а која се разликује од постојећих брендова на тржишту. Додатни 
проблем је што након вишемесечне сарадње произвођач амбала-
же престане да производи одређену серију и будемо принуђени да 
мењамо произвођача или сам изглед и дизајн производа.“

У послу им највише недостаје слободног времена за креативност 
. У будућности имају циљ да своје производе пасирају у малопродај-
ним објектима широм Србије, а не само у Београду и Новом Саду.

Све који крећу њиховим стопама на неутабану стазу приватног 
бизниса, сестре Хајдуковић би саветовале да не журе већ иду корак 
по корак.

„Битно је имати идеју и страст према тој идеји. То је први корак. 
Располагати својим временом и изражавати своју креативност ра-
дећи оно што волите је непроцењиво“, каже Јелена.

КВАЛИТЕТ БЕЗ КОМПРОМИСА
Креативност и љубав према послу

Када су почеле да граде сопствени посао нису имале бизнис план ни почетни
капитал али страст према послу јесу

Битно је имати идеју и страст према тој 
идеји. Располагати својим временом

и изражавати своју креативност радећи
оно што волите је непроцењиво
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Електронски факултет и Град Ниш расписали су конкурс и позвали 
младе да за своје компаније искористе нови Старт-ап центар и лакше 
започну сопствени посао. У Старт-ап центар који се гради на Елек-
тронском факултету у Нишу уложено је 45 милиона динара, а остале 

две фазе пројекта, који подразумева и изградњу технолошког парка, ко-
штају 15 милиона евра.

Овај студентски креативни центар бизнис идеја представља прву трећи-
ну пута до изградње Научно-технолошког парка, најављеног за 2019. годину, 
преносе локални медији. Другу фазу представљаће изградња нове ламеле 
Електронског факултета најављена за 2018. Ова лабораторијска ламела била 
је у оригиналном плану факултета још 1975, а премијерка Брнабић тврди да ће 
је сада коначно завршити. Она очекује да се у новом Старт-ап центру развију 
идеје и иницијативе које ће постати комерцијалне и којима ће Србија ухватити 
корак са четвртом индустријском револуцијом.

На јавни позив могу да се јаве и студенти и власници новооснованих висо-
котехнолошких предузећа, а оно што се вреднује јесте - добра идеја.

„Обезбеђено је да се сачувају најбољи студенти спремни да се отисну у 
предузетништво“, рекао је помоћник градоначелника Горан Ђорђевић.

Уколико буду завршене и остале две фазе, компаније ће из Старт-ап цен-
тра моћи да наставе рад у технолошком парку. Осим простора, могу да ра-
чунају на помоћ у едукацији из области предузетништва. Подсетимо, Мемо-
рандум о разумевању који се односи на градњу Технолошког центра у Нишу 
су још 2010. године потписали тадашњи потпредседник Владе и министар 
за науку и технолошки развој Божидар Ђелић, градоначелник Ниша Ми-
лош Симоновић и ректор Универзитета у Нишу Мирољуб Гроздановић.

Изградњу Центра, као прве фазе научно-технолошког парка, Влада Репу-
блике Србије је финансирала са 50 милиона динара, Градско веће града Ниша 
донело је одлуку да Центар прерасте у друштво са ограниченом одговорношћу, у 
којем ће 51% власништва имати Електронски факултет, а 49% град Ниш.

„Привредну комору Србије видим као 
својеврстан ‚хаб‘ под чијим окриљем ће срп-
ска привреда развити нове иновативне и 
одрживе везе и где ће се направити нови мо-
дел пословања у Србији“, рекао је председ-
ник ПКС Марко Чадеж, учествујући на се-
минару „Одрживо и иновативно пословање 
- укључујући и друштвену корпоративну 
одговорност“, који је одржан у резиденцији 
амбасадора Финске у Београду.

На панел дискусији у оквиру семинара 
који су организовали Амбасада Финске у Бео-
граду и „Suomi Finland 100“ компаније-партне-
ри, под слоганом „Шта су следећи кораци који 
ће Србију учинити попут нордијских земаља?”, 
поред председника ПКС Чадежа учествовали 
су и амбасадор Финске у Србији Перти Ико-
нен, Миша Станковић, извршни директор 
КОНЕ Србија и Ванда Кучера, директорка 
корпоративних послова I&F McCann групе. 
Циљ скупа је било представљање одрживог и 
иновативног пословања и успешних примера 
друштвене корпоративне одговорности фин-
ских компанија и њихових дистрибутера.

Амбасадор Иконен је истакао уверење да 
ће Србија постати као нека од нордијских зе-
маља уколико настави са брзим и темељним 

економским реформама. У том духу послују 
и финске и нордијске компаније, активно 
доприносећи унапређењу пословне климе 
у Србији како би постала конкурентнија и 
спремна за чланство у Европској унији. Се-
минар „Одрживо и иновативно пословање“ 
је једна од иницијатива у том правцу и на-

ставак дебате покренуте у оквиру семинара 
„Нордијски иновативни бизнис у Србији“, који 
је одржан прошле године у сарадњи са Нор-
дијском пословном алијансом.

Председник ПКС Марко Чадеж упознао 
је учеснике са резултатима реформе и мо-
дернизације коморског система и указао на 
активности ПКС приликом доношења закона 
важних за привреду.

„За протекле две године трудили смо се 
да створимо ефикасну и одрживу службу за 
компаније, а посебно да то буду иновативне 
и специјализоване услуге. Суштина нашег 
ангажмана је заштита интереса привреде и 
компанија приликом усвајања закона који 
се односе на привреду. Важно је да привре-
да буде присутна од самог почетка писања 
нових закона, како бисмо на време могли да 
укажемо на сваки њихов сегмент“, истакао је 
Чадеж.

Кључне активности за успех домаће прив-
реде јесу иновативност и дигитализација, ис-
такнуто је на скупу.

Семинар и дискусију пратио је изузетно 
велики број представника српских и финских 
компанија које послују у нашој земљи.

Старт-ап центар у Нишу

Одрживо пословање

Првих шест компанија почело је са радом у новоотвореном Центру за иновационо 
предузетништво на Електронском факултету у Нишу

Приликом припреме нових закона важно је од самог почетка укључити привреду,
како би она имала свој утицај на сваки његов сегмент

ЈОШ ДВА КОРАКА
ДО НАУЧНО-ТЕХНОЛОШКОГ ПАРКА

ИНОВАТИВНОСТ КЉУЧНА ЗА УСПЕХ ДОМАЋЕ ПРИВРЕДЕ

На јавни позив могу да се јаве и студенти
и власници новооснованих

високотехнолошких предузећа,
а оно што се вреднује јесте - добра идеја

В.П.

В.Пауновић
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Жеља и амбиција да својој породици обезбеди боље усло-
ве за живот били су мотиви да започне приватни посао. 
Направила је план и када се указала прилика кренула у 
остварење сна. Године 1990. основала је фирму „Dessert“ 

у Чачку, за производњу торти и колача по наруџбини. Након брачног 
бродолома, 16 година касније, оставила је бившем супругу пословни 
простор и опрему и кренула поново од нуле. Зорица Селаковић ус-
пела је да сачува свој бренд „Dessert“, а данас је то породични бизнис, 
у који је укључена друга генерација ове породице - њене ћерке Ма-
рија и Ана.

„Са овим послом почела сам 1989. године, када није било уоби-
чајено бавити се приватним бизнисом. Моја мајка је правила торте 
и колаче, по чему је била позната у селу. Када је неко славио, правио 
весеља или сахране увек су је звали да прави колаче, а комшинице 
би помагале у неким другим пословима. Слободно могу да кажем да 
сам таленат наследила од ње. Када је она умрла била сам јако млада, 
са двоје мале деце. Требало је спремити сахрану. Имала сам проблем 
да стигнем све да припремим, нисам желела да било шта недостаје, 
чак и у тој ситуацији, јер знам колико је њој све то било важно. Тада 
сам први пут помислила како би у оваквим ситуацијама било добро 
да постоји фирма која прави колаче како би људима бар мало олак-
шали“, прича Зорица за портал BizLife.

Остало је историја. Није прошло много, а она је чула да се издаје 
локал у близини основне школе. Уочила је прилику да започне свој 
посао и отвори посластичарницу. На тој локацији се кратко задржала 
али није одустајала. Наставила је да прави торте и колаче по поруџ-
бини.

„Фирму сам основала 1990. године са основном делатношћу - 
производња торти и колача. Капитал за почетак посла нисам имала. 
Тада није било ни пословних кредита. Донела сам столове, фрижидер, 
замрзивач од својих родитеља. Мало по мало сам развијала посло-
вање, сређивала просторије за рад, а касније и куповала машине“, 
присећа се она.

Као и већина почетака ни њен није био лак. Имала је сталан посао 
у државној фирми и непрекидно се суочавала са неразумевањем око-
лине која није схватала шта јој то треба - да стабилан државни посао 
замени нестабилним приватним.

„Када сам отишла да пријавим фирму имала сам проблем, јер 
није постојала шифра делатности за ову грану. Постојале су пекаре и 
посластичарнице, али производња овог типа није била регистрована 
до тада, па су мене сврстали у пекаре. Када сам превазишла ове по-
четне препреке и почела да радим, требало је изградити поверење 
потрошача, пронаћи тржиште, имајући у виду да се ради о производи-
ма који се до тада нису могли наћи на тржишту“, објаснила је Зорица.

Касније, како се посао ширио, појавила се потреба за запошља-
вањем радника. И то је био проблем, јер у то време није било стручног 
кадра, а и ретко ко је желео да ради у приватном сектору. Незапосле-
ност у земљи није била велика, државне фирме су добро пословале и 
већина се радије запошљавала у државном сектору. Ипак, успела је 
да пронађе раднике и побринула се да добију адекватну обуку.

Квалитет пре свега
Поред успеха који су се годинама низали, догодио се и један крах, 

изазван породичном кризом 2006. године.
„Развела сам се и пословни простор са свом опремом оставила 

сам бившем супругу, а ја поново почела од нуле. Била сам принуђена 
да узмем неповољне кредите које још увек плаћам, а нисам успела да 
се изборим за било коју врсту помоћи и субвенције од државе”, каже 
Зорица.

Ипак, успела је да настави, сачувала је бренд „Dessert“, а већина 
радника кренула је са њом.

„Моји данашњи принципи пословања своде се на то да би треба-
ло увек ићи корак напред. Трудимо се да пратимо светске трендове, 
али и да поштујемо квалитет који је наша традиција. Увек морамо 
да имамо нешто ново. Редовно посећујемо светске сајмове, конгресе, 
едукације. Трудимо се да испоштујемо захтеве сваког купца и да за-
довољимо укусе”, каже она.

Према њеном мишљењу, тренутни услови на тржишту нису лаки, 
јер постоји велики број оних који чине нелојалну конкуренцију, а то су 
кућне радионице које нису пријављене.

Бројна признања
Фирма „Dessert“ добитник је бројних признања: награде „Капе-

тан Миша Анастасијевић”, признања Удружења привредника Чачка 
за унапређење предузетништва, признања „Жена змај“, фирма је је-
дина из Србије добитник награде „Second Chance“ на Недељи малих 
и средњих предузећа у Бриселу, а Зорица је једна од 10 амбасадорки 
женског предузетништва.

„Свима који намеравају да се баве приватним бизнисом поручи-
ла бих да испред себе ставе циљ и боре се да га остваре. Препрека ка 
врху има много, али се све могу превазићи ако постоји жеља и напо-
ран рад. Да могу да вратим време вероватно бих опет кренула истим 
путем, јер сам особа која се увек бори. Нисам статична и не видим 
себе на било којој другој позицији сем као предузетника”, закључила 
је Зорица.

Предузетничка прича

Зорица Селаковић из Чачка два пута је почињала свој бизнис и успела упркос свему.
Данас каже да је у послу најважније увек ићи за корак напред

БИЗНИС КАО СЛАСТ 
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У многим земљама у транзицији, па 
тако и у Србији, сива економија је зна-
чајна препрека за развој снажног сек-
тора предузећа и за изградњу функ-

ционалне тржишне привреде, констатују 
аутори најновије свеобухватне студије о си-
вој економији. Студију је урадила Фондација 
за развој економске науке - ФРЕН, у оквиру 
УСАИД Пројекта за боље услове пословања, 
а њени аутори су Горана Крстић, Фридрих 
Шнајдер, Михаил Арандаренко, Милојко 
Арсић, Бранко Радуловић, Саша Ранђе-
ловић и Ирена Јанковић.

Циљ истраживања био је процена оби-
ма сиве економије, идентификовање њених 
главних узрока и формализације исте ради 
унапређивања конкурентности српске прив-
реде. 

Мере за подстицање формализације сиве 
економије треба да буду засноване на позна-
вању узрока и структуре неформалне актив-
ности. Посебан проблем у њиховом осмиш-
љавању представља то што су информације о 
сивој економији често непоуздане и непотпу-

не. Због тога је за потребе овог истраживања 
спроведена анкета о неформалном пословању 
предузећа и предузетника у Србији, на ре-
презентативном узорку од 1251 привредног 
субјекта (привредна друштва и предузетници). 
Ова анкета је омогућила да се сива економија 
у Србији сагледа из угла предузећа, да се про-
цене различити облици сиве економије у овом 
сектору и анализирају према релеватним ка-
рактеристикама привредних субјеката. Поред 
тога, анкета је омогућила да се сагледају узро-
ци и мотиви за пословање у сивој економији, 
што је од посебног значаја за формулисање 
препорука за формализацију сиве економије.

У домену институција тржишта рада, 
међу широм групом фактора издваја се не-
колико кључних фактора који одржавају и 
подстичу сиву економију - високо фискално 
оптерећење рада на нижим нивоима зарада, 
систем социјалних давања који практично 
не омогућава да формално запослене особе 
наставе да примају социјалну помоћ и друге 
трансфере, одређена правила у оквиру за-
конодавне заштите запослења, регулативе 

радног времена, накнада за незапосленост и 
пензијског система. Постоји и низ других ин-
ституционалних и економских фактора који 
доприносе високом учешћу сиве економије. 
Услед ниске продуктивности пословни мо-
дел значајног броја предузећа подразумева 
профитабилно пословање једино у условима 
неизмирења пореских обавеза.

Други узроци који значајно утичу на 
учешће у сивој економији су високо адми-
нистративно оптерећење пословања, на шта 
Униија послодаваца указује већ годинама.

Сива економија у сектору
предузећа и предузетника
Према резултатима анкете о условима 

пословања предузећа на основу мишљења 
испитаника о укључености сопственог пре-
дузећа у активности сиве економије, 28% 
привредних субјеката у Србији се баве сивом 
економијом. То су предузећа и предузетни-
ци који имају неформално запослене и/или 
који плаћања обављају готовински, а обвез-
ници су ПДВ-а. Под појмом „неформално за-
послени“ обухваћени су запослени који раде 
без уговора и запослени који имају уговор, 
али нису пријављени на целокупну зараду, 
па један део зараде примају у готовини. Ре-
зултати анкете показују да су предузетници, 
младе фирме, привредни субјекти у грађе-
винарству и они са седиштем у централ-
ној Србији више склони активностима сиве 
економије од осталих. На основу мишљења 
испитаника о укључености сопственог пре-
дузећа у активности сиве економије и њи-
хове оцене о укључености других предузећа 
из исте делатности, проценили смо доњу и 
горњу границу нивоа сиве економије у овом 
сектору. Тако се учешће запослених који раде 
без уговора креће од 1,9% (доња граница) до 

23,9% (горња граница) од укупно запослених, 
учешће запослених који нису пријављени на 
целокупну зараду од 3,8% до 24,7% и учешће 
промета који се обавља у готовини од 11,3% 
до 21,6% од укупног промета.

Привредни субјекти у сектору грађеви-
нарства имају скоро два пута више шанси 
да буду у сивој економији у односу на сектор 
осталих услуга, док они из сектора трговине 
имају скоро два пута мање шанси. Коначно, 
као битан фактор учешћа издваја се и став у 
погледу обављања активности у сивој еко-
номији, који је такође статистички значајан. 
Према налазима анкете, конкуренција од 
стране привредних субјеката чије пословање 
укључује и неки вид неформалног посло-
вања је изузетно распрострањена. Чак 85,3% 
анкетираних привредних субјеката навело 
је постојање такве (нелојалне) конкуренције 
у оквиру своје делатности. И у овом случају 
издваја се сектор грађевинарства, као и сао-
браћаја, док је битан фактор присуства кон-
куренције и вероватноћа детекције.

Мере из области
институција тржишта рада

Код фискалног оптерећења рада, порес-
ки клин рада (рачунат као количник укуп-
них пореза и доприноса на зараде и укупних 
трошкова рада) је висок на ниским нивоима 
зарада и релативно низак на високим ниво-
има зарада, као последица пропорционалног 
система опорезивања дохотка са релативно 
малим неопорезивим цензусом. На нивоу око 
минималне плате, пореско оптерећење у Ср-
бији је четврто по висини међу свим европс-
ким земљама.

Ово представља природан подстицај за 
одржавање и раст неформалне запослености, 
пошто се неформална предузећа обично фор-

Колико је учешће сиве економије у српској привреди - анкета о неформалном 
пословању

Сива економија један је од највећих изазова са којима се суочава привреда Србије, а њене 
последице видљиве су у областима утаје пореза, дисторзије тржишта, нелојалне 

конкуренције и неефикасне расподеле ресурса

ФОРМАЛИЗАЦИЈА РАДА НА ЦРНО

У било каквој реформи
пореза на зараде

(или, шире, дохотка
од рада) препоручљиво је 

повећати неопорезиви лични 
цензус до висине минималне 

зараде, што је пракса
у већини европских земаља
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мализују на том нивоу. Стога се и најважнија 
препорука односи на потребу значајног 
смањивање трошкова рада за ниско плаћени 
рад. У било каквој реформи пореза на зараде 
(или, шире, дохотка од рада) препоручљиво 
је повећати неопорезиви лични цензус до 
висине минималне зараде. Ова пракса при-
сутна је у већини европских земаља. Такође, 
увођење неопорезивог цензуса за издржа-
ване чланове породице смањило би порески 
клин за запослене са незапосленим супруж-
ником и децом и тако смањило њихове под-
стицаје за ангажовање у сивој економији. 
Постојање минималне основице за плаћање 
доприноса утиче на непопуларност трајних 
уговора са непуним радним временом.

Као још један начин да се смањи порес-
ки клин за ниже зараде, потребно је укину-
ти минималну основицу за социјално оси-
гурање, која је у овом тренутку постављена 
на 35% просечне плате. Док је њен утицај на 
особе које раде пуно радно време тренутно 
занемарљив, јер је минимална зарада знат-
но изнад овог нивоа, ово правило повећава 
трошкове рада особа које раде непуно радно 
време са стандардним уговором о раду на не-
одређено време.

Важна подстицајна мера за формализа-
цију неформалних радника који раде непуно 
радно време би било увођење повољнијег по-
реског третмана за тзв. мини и миди послове, 
по узору на позитивно искуство Немачке. Код 
мини послова, стопе доприноса за пензијско 
и здравствено осигурање су битно ниже од 
стандардних, док стопа пореза на доходак 
може бити и нулта. За миди послове стопе 
доприноса су више од оних за мини послове, 
али још увек ниже од стандардних, како би 
запослени на мини пословима избегли замку 
радног сиромаштва и како би се олакшао њи-
хов прелазак у стандардно запослење.

Примање новчане социјалне помоћи у 
Србији је у пракси ограничено само на неза-
послена и неактивна лица, што наводи сиро-
машне радно способне особе да комбинују 
социјалну помоћ и неформалну запосленост. 
Да би се подстакла њихова радна активност у 
формалном сектору, потребно је увести про-
грам бенефиција за рад, какав постоји нпр. у 
САД, који би омогућио комбиновање формал-
ног запослења и новчане социјалне помоћи, 
уз постепено повлачење помоћи са порастом 
зараде. Код регулативе минималне зараде, 
да би се избегао ефекат смањења тражње за 
формалним радом, препоручљиво је врати-
ти минималну зараду са садашњих 50% на 
око 35-40% просечне зараде, што је ниво на 
којем је Србија била до пре неколико година 

и који Светска банка препоручује за средње 
развијене земље.

Такође, треба размотрити и увођење нешто 
ниже минималне зараде за младе до 25 година, 
како би се подстицало њихово запошљавање на 
неодређено време. Слично, минимална зарада 
би могла да буде благо регионално диференци-
рана, тако да делимично рефлектује различите 
регионалне трошкове живота.

У сегменту законодавне заштите запос-
лења, свакако су најважније донете измене 
по којима је послодавац обавезан да испла-
ти отпремнину запосленом само за стаж код 
тренутног послодавца, јер је то један од начи-
на како би се подстакло формално запошља-

вање пре свега старијих радника са дужим 
радним стажом. 

У домену подршке предузетништву, по-
требно је даље интензивирање специфич-
них мера таргетираних према смањивању 
неформалне запослености, угледајући се на 
искуства европских земаља. Подршку фор-
малном самозапошљавању спроводи Нацио-
нална служба за запошљавање (НЗС), и она 
укључује једнократну новчану бесповратну 
помоћ и одређену неновчану подршку, уз 
услов да се редовно плаћају доприноси и по-
рези у периоду од најмање две године. У про-
секу се уз помоћ ове мере самозапосли око 
три до пет хиљада особа годишње, од којих 
велики број само легализује свој неформални 
бизнис.

Интересантно је да евалуације показују 
да је стопа преживљавања оваквих „легали-
зованих“ предузетника већа него код особа 
које отпочињу посао без претходног искуства 
у неформалном сектору. Микрокредитирање 
такође спада у мере којима се подстиче от-
почињање легалних сопствених бизниса, по-
себно за категорије особа које не могу да се 
ослоне на сопствена средства или на комер-
цијалне кредите, а оно у Србији практично 
није заступљено због неодговарајућег закон-
ског оквира.

Инспекцијски надзор
Инспекција рада и Тржишна инспекција 

имају задатак да сузбијају неформалну за-
посленост (рад на црно), односно непријавље-
ни и нелегални промет, док Пореска управа 
има за циљ да спречава утају пореза.

Предности интегрисаног инспекцијског 
приступа су посебно очигледне у зонама 
надлежности тржишне инспекције и инспек-
ције рада. Постојање јединствене базе пода-
така о преступницима и прекршајима, којој 
би приступ имале све инспекцијске служ-
бе, пореска управа, царина и Министарство 
унутрашњих послова, унапредило би ефи-
касност борбе против сиве економије. Инте-
грисање надлежности подразумевало би да 
она инспекција која затекне нерегистрованог, 
односно непријављеног радника да обавља 
делатност која спада у надлежност друге ин-
спекције, буде овлашћена али и дужна да без 
одлагања изрекне мере отклањања уочених 
неправилности, те да обавести Пореску уп-
раву о затеченом стању и изреченим мерама.

Привредни субјекти
у сектору грађевинарства 
имају скоро два пута више 

шанси да буду у сивој
економији у односу на сектор 

осталих услуга, док они из
сектора трговине имају

скоро два пута мање шанси

В.Пауновић



АДРЕСЕ
ФИЛИЈАЛА НСЗ

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

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

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

Зрењанин 
Сарајлијина 4 
тел. 023/519-800

Кикинда 
Доситејева 24 
тел. 0230/411-700

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

Вршац 
Феликса Милекера 21 
тел. 013/802-400

Сомбор 
Апатински пут 1 
тел. 025/464-000

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

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

Крагујевац 
Светозара Марковића 37 
тел. 034/505-500

Јагодина 
Љубише Урошевића 16 
тел. 035/201-011

Ниш 
Ратка Вукићевића 3 
тел. 018/501-200

Пирот 
Кнеза Милоша 59 
тел. 010/305-000

Прокупље 
Цара Лазара 49 
тел. 027/320-000

Бор 
7. јула 29 
тел. 030/453-100

Зајечар 
Николе Пашића 77 
тел. 019/444-500

Ваљево 
Владике Николаја 1 
тел. 014/295-600

Врање 
Тодора Шпанца 1 
тел. 017/407-100

Краљево 
Цара Душана 78 
тел. 036/302-000

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

Крушевац 
Балканска 33 
тел. 037/412-501

Лесковац 
Млинска 16  
тел. 016/202-411

Пожаревац 
Шумадијска 31 
тел. 012/538-100

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

Ужице 
Железничка 22 
тел. 031/590-600

Пријепоље 
Санџачких бригада 11 
тел. 033/719-011

Чачак 
Жупана Страцимира 35 
тел. 032/303-700

Шабац 
Масарикова 31 
тел. 015/361-700

Лозница 
Кнеза Милоша 3 
тел. 015/879-700

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

Гњилане
Горње Кусце бб
тел. 064/8107-244

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Нови Сад  
Булевар Михаjла Пупина 6/I

тел. 021/48-85-90

Косовска Митровица
Дрварска 10

тел. 028/423-090


