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ТЕМА БРОЈА - Стартап центар пружа могућност студентима који имају добру 
и оствариву пословну идеју да уче од искусних ментора. Покренут је са циљем 
да се студенти повежу са привредом, јер им је поред формалног образовања по 
завршетку факултета неопходно и практично знање и вештине. Ово је место где 

идеја постаје бизнис

ПОДСТИЦАЈИ ЗА 
НОВЕ ПРЕДУЗЕТНИКЕ

Стр. 4

470



САДРЖАЈ

Филијала Нови Сад у 2017. години
Одлични резултати                                          3

Стартап центар на Економском
факултету у Београду
Подстицаји за нове предузетнике                          4

Запошљавање у хотелијерству
Нови хотели - нова радна места                          6

Саветодавна улога инспекције рада 
Превентивне контроле                              7

Како што ефикасније користити
ћирилицу на интернету
Технологија и ћирилица као савезници                 8

Послови огласи                                                                            9
Администрација и управа                                        10
Трговина и услуге                                                   12
Медицина                                                                            15
Ветерина                                                                            20
Пољопривреда                                                               20
Индустрија и грађевинарство                               20
Саобраћај и везе                                                           21
Наука и образовање                    22

Сертификати и уговори о раду
за двадесеторо младих
Са обуке на посао                                                                  41

Козметика са ставом
Новац не сме бити основни мотив                                42

Дигитални номади
Сам свој газда                                                  44

Светлана Мојић Џакула - Salt and Water
Српкиња дизајнира јахте и авионе                      45

У току кандидатура за престижно признање
Најбоље из Србије                                                           46

Универзитет у Београду организовао
обуку за менторе 
За квалитетно вођење студената на пракси       47

Бесплатна публикација о запошљавању
Број 762 • 31. јануар 2018. године

Издавач: Национална служба за запошљавање, Директор: Зоран Мартиновић
Редакција: Ђурђица Сучевић, Немања Новаковић, Јелена Бајевић, Весна Пауновић, 
novine@nsz.gov.rs, Огласи: Марина Миловановић, тел. 011/2929-302, Лектор: Бранка 

Тарбук, Дизајн и припрема за штампу: Драгица Поповић, Штампа: „Службени 
гласник„ ISSN 1451-4757

Оглашавање у публикацији „Послови„ је бесплатно. 

Текст огласа за слободна радна места можете предати
у најближој филијали/служби НСЗ. 

УВОДНИК

ОД ИДЕЈЕ ДО БИЗНИСА
У Србији се све више промовише здрав став према предузет-

ништву, па је и стартап заједница све бројнија и активнија прет-
ходних година. Како би нови стартапови могли да успеју и да се 
развијају на тржишту, уз финансијску потребна је и саветодавна 
и стручна помоћ, јер је поред идеје важно тачно знати у каквом 
облику она постаје вредна на тржишту. У том смислу су изузетно 
значајни бизнис инкубатори или стартап центри, који нуде простор 
за учење и рад, знање искусних ментора и повезивање са правим 
људима, сарадницима и инвеститорима. 

Управо смо посетили једно такво место – Стартап центар на 
Економском факултету у Београду, где се студентима који имају 
добру и оствариву идеју пружа могућност да уче од искусних мен-
тора, да мењају своју пословну идеју како би могла да се реално 
оствари на тржишту. Кроз тромесечну обуку будући предузетници 
уче како да покрену стартап, на које проблеме могу да наиђу у сва-
кој фази развоја бизниса и како на најлакши начин да их превазиђу, 
које су позитивне и негативне стране предузетништва и како да се 
повежу са инвеститорима. 

Испричаћемо вам причу о пословном успеху две даме, које су 
пре две године покренуле јединствен бренд Коозметик, потпуно 
природну козметику која се ручно израђује. Оне промовишу друга-
чији начин живота и размишљања, у складу са природом. Одлучно 
кажу НЕ свему што штети људском организму, а истичу да морамо 
подједнако хранити и ум и тело и емоције. Због тога нам нуде ап-
солутно здрав производ, од садржаја до паковања. Зато и не чуди 
што је релативно брзо бренд препознат од стране корисника, који 
схватају колико је важно да се негујемо квалитетним и природним 
препаратима, који су благотворни за целокупно здравље, а не само 
за нашу кожу. Како су превазишле сумње и критике околине и ус-
пеле у свету предузетништва у Србији, али и да за њих чују у целом 
свету, прочитајте у овом броју. 

Једна од тема биће и запошљавање у хотелијерству, с обзиром 
да се неколико нових, луксузних хотела отвара у марту, а то значи и 
нова радна места. Били смо на Дану запошљавања у новом хотелу 
на врху ТЦ у Рајићевој у центру Београда и сазнали шта очекују 
они који су дошли на разговор, какве услове нуде послодавци, али 
и уопште каква је ситуација у хотелијерству када говоримо о запо-
шљавању. Иначе, хотел „Мама шелтер“ део је светског ланца хотела. 
Поред пет хотела у Француској, отворени су објекти у Рио де Жа-
неиру, Дубаију, Лос Анђелесу, Бангкоку, а после Београда у плану је 
отварање хотела у Прагу, Лондону, Риму, Лисабону и Луксембургу.

Најважније вести о активностима филијала Националне служ-
бе за запошљавање и новим програмима, интересантне приче о ус-
пешним предузетницима у свету и савети за пословни успех, као и 
најновији конкурси и пројекти у вези са стицањем нових вештина и 
знања и праксе део су овог броја „Послова“. 

Редакција
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ОДЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ

УЧЕЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ

ВИШЕ СРЕДСТАВА
ЗА ПРОГРАМЕ 

ЗАПОШЉАВАЊА
Најуспешнији полазник обуке

ИПА 2012 у Крушевцу

Филијала Пријепоље НСЗ представила 
резултате рада за 2017. годину 

Филијала Нови Сад у 2017. години

У Филијали Нови Сад НСЗ одржана је конференција за новинаре 
на којој су јавности представљени резултати постигнути то-
ком протекле године. Директорка новосадске филијале Татја-
на Видовић презентовала је релевантне показатеље о стању на 

тржишту рада у Јужнобачком округу, као и постигнуте резултате у 
реализацији програма и мера активне политике запошљавања, који 
су у складу са Националним акционим планом запошљавања спро-
ведени у току 2017. године.

„Захваљујући подршци Владе Србије, Министарства за рад, за-
пошљавање, борачка и социјална питања, повећаном обиму страних 
инвестиција и добро планираним мерама активне политике запо-
шљавања, незапосленост у Јужнобачком округу смањена је за 17 од-
сто, а у Новом Саду за готово 22 одсто“, рекла је Татјана Видовић и ис-
такла помоћ и подршку Владе Војводине и Града Новог Сада, који су 
из Покрајинског и Локалног акционог плана запошљавања издвојили 
значајна средства усмерена на програме запошљавања. Захваљујући 
томе, током прошле године је 2.300 незапослених са евиденције Фи-
лијале Нови Сад обухваћено финансијским мерама активне политике 
запошљавања, а поред тога још око 8.300 лица је обухваћено нефи-
нансијским мерама. 

Истакнуто је, такође, да је Филијала Нови Сад и током претходне 
године наставила успешну интензивну сарадњу са послодавцима, а 
да је резултат тога 22,5 одсто више слободних радних места у односу 
на 2016. годину.

„Страни инвеститори, попут Лира и Делфија, знатно су утицали 
на смањење незапослености у нашем граду, те су до сада запослили 
око 6.500 људи, а током протекле године свој делокруг запошљавања 
су проширили на цео Јужнобачки округ“, истакла је Татјана Видовић.

Три прошлогодишња сајма запошљавања окупила су највећи 
број послодаваца до сада. Забележена је рекордна понуда слободних 
радних места, а сајмове је посетило више од 5.000 незапослених.

У складу са Националним акционим планом запошљавања за 
2018. годину, који је усвојен крајем децембра претходне године, Фи-
лијала Нови Сад ће и ове године спроводити мере активне полити-
ке запошљавања намењене првенствено подстицању запошљавања 
теже запошљивих категорија. Буџет за ту намену ове године је по-
већан у односу на претходну, а ускоро се очекује и расписивање јав-
них позива Националне службе за запошљавање.

У Филијали Крушевац НСЗ додељена је награда најуспешнијем по-
лазнику курса за немачки језик.

Пројекат „Повећање делотворности политике запошљавања према 
угроженим групама – ИПА 2012“ као један од циљева има стварање 
образованије и конкурентније радне снаге, што се постиже прошири-
вањем обима обука према потребама тржишта рада. Пројектом је било 
предвиђено укључивање укупно 5.400 незапослених из угрожених гру-
па, од чега 227 из Крушевца.

Филијала Крушевац је током 2017. године организовала обуку за 
немачки језик - почетни ниво, у коју су укључене 133 особе, затим ос-
новну информатичку обуку према ЕЦДЛ стандарду за 65 особа и обуке 
за радничка занимања, у које је било укључено 29 незапослених.

Као што је предвиђено пројектом, по завршетку другог циклуса на-
грађен је најбољи полазник обука. Награда је припала Крушевљанки 
Ани Петровић, која је похађала А1 обуку за немачки језик у периоду од 
3. априла до 30. јуна 2017. године и остварила максималан број бодова 
на завршном тесту. Желећи да је награди и подстакне на даље учење 
немачког језика, Гете институт је Ани поклонио књигу са граматич-
ким вежбама за А1 и А2 ниво.

Пријепољска филијала Националне службе за запошљавање орга-
низовала је конференцију за медије на којој је представила резултате 
рада и сарадње са партнерима на локалном тржишту рада у 2017. години.

Конференцији су присуствовали Радослав Васиљевић, председ-
ник Општине Нова Варош, Хазбо Мујовић, председник Општине Сјени-
ца, Станко Кијановић и Јасмин Хоџић, заменици председника општина 
Пријепоље и Прибој, председници локалних савета за запошљавање и 
предузетници са којима је Филијала Пријепоље НСЗ остварила добре ре-
зултате у реализацији мера активне политике запошљавања. Резултате 
рада филијале презентовала је директорка Ана Пејовић.

Према подацима из децембра 2017. године, број незапослених на 
евиденцији пријепољске филијале Националне службе је смањен за 
8,5%. Највеће смањење забележено је у Пријепољу, за 12,3%, а најмање 
у Прибоју, за 7%.

„Ове године кроз програме активне политике запошљавања запос-
лило се око 700 лица, за шта је издвојено око 115 милиона динара. То је 
изузетно значајан број, а значајна су и средства која су издвојена за ове 
намене. Надам се да ћемо и убудуће урадити још много више и много 
боље“, истакла је Ана Пејовић. 

Заменик председника Општине Пријепоље Станко Кијановић је ис-
такао добру сарадњу са НСЗ - Филијалом Пријепоље и нагласио да ће и 
ове године општина издвојити из својих буџетских средстава одређени 
износ и пласирати га у сарадњи са НСЗ у програме који ће допринети 
смањењу броја незапослених.

Добру сарадњу са НСЗ истакао је и новинар листа „Полимље“ Му-
харем Мутабџија, нагласивши да медији у Филијали Пријепоље имају 
одличног сарадника, када је у питању правовременост и доступност ин-
формација. Александар Стикић

Ђурђина Мачак

Ана Бацић
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У Србији се све више промовише здрав 
став према предузетништву, па је и 
стартап заједница све бројнија и ак-
тивнија претходних година. Како би 

нови стартапови могли да успеју и да се раз-
вијају на тржишту, уз финансијску потребна 
је и саветодавна и стручна помоћ, јер је поред 
идеје важно тачно знати у каквом облику она 
постаје вредна на тржишту. У том смислу су 
изузетно значајни бизнис инкубатори или 
стартап центри, који нуде простор за учење 
и рад, знање искусних ментора и повезивање 
са правим људима, сарадницима и инвес-
титорима. 

Управо смо посетили једно такво место 
– Стартап центар на Економском факултету у 
Београду, где се студентима који имају добру 
и оствариву идеју пружа могућност да уче од 
искусних ментора, да мењају своју послов-
ну идеју како би могла да се реално оствари 
на тржишту. Кроз тромесечну обуку будући 
предузетници уче како да покрену стартап, 
на које проблеме могу да наиђу у свакој фази 
развоја бизниса и како на најлакши начин да 
их превазиђу, које су позитивне и негативне 
стране предузетништва и како да се повежу 
са инвеститорима. 

Ментори играју важну улогу на почетку 
развоја једног стартапа, јер својим искуством 
и знањем могу да помогну почетнику у биз-
нису да доноси боље пословне одлуке, да 
унапреди своју идеју и да је спроведе у дело. 
Стартап сигурно има веће шансе да буде ус-
пешан уколико га бар делимично обликују и 
они који су већ прошли тај пут од оснивања 
до успешне компаније. 

Предузетништво даје слободу
О значају рада са менторима у Стартап 

центру на Економском факултету прича нам 
Никола Кривачевић, студент електротех-
нике, који је са својим тимом BikeSeeing ос-
мислио платформу која спаја бициклисте и 
туристе. Каже да је одувек имао предузет-
нички дух и да је желео да ради нешто своје, 
али није имао представу како да то и оствари. 
Онда је сазнао за програм Стартап центра и 
овде за три месеца научио више него за три 
године факултета. 

„Туристима желимо да понудимо уз-
будљивији обилазак града, у пратњи водича 
на бициклу. Водичи, љубитељи бициклизма, 
могу да осмисле занимљиву, узбудљиву туру 
и да се огласе на нашем сајту. Оно што је за 
нашу платформу битно јесте да се нисмо фо-
кусирали само на Србију, већ размишљамо 
глобално и већ смо контактирали возаче који 
имају такве туре у Барселони и Берлину“, 
каже Никола.

Његов тим сада већ има две винске туре у 
околини Барселоне и кажу да има доста заин-
тересованих туриста на бициклима. Почетна 
идеја није изгледала тако - хтели су да напра-
ве апликацију која ће омогућити туристима да 
самостално у новом граду возе бицикл, али су 
почетни план унапредили на прави начин.

„Рад са менторима у Центру много нам је 
помогао. Чули смо корисне савете конкретно 
везане за наш производ и услугу и захвални 

смо на конструктивним критикама које су нам 
помогле да унапредимо своју идеју. Научили 
смо ствари које нисмо уопште знали, попут 
тога како се истражује тржиште и много тога 
о брендингу и маркетингу. Стекли смо ширу и 
јаснију слику шта значи бити предузетник и 
које кораке треба предузети да бисте били ус-
пешни на тржишту“, објашњава Никола.

Предузетништво му је привлачно јер 
даје слободу да радите нешто што волите и 
што не доживљавате нужно само као посао. 
„Шта год да као тим радимо ништа нам не 
представља проблем. Када једном уђете у 
свет предузетништва почнете да размишља-
те на тај начин и стално вам се јављају нове 
идеје, тако да већ сада имам на десетине но-
вих које чекају да их тестирамо“, задовољно 
каже члан BikeSeeing тима.   

ПОДСТИЦАЈИ ЗА НОВЕ ПРЕДУЗЕТНИКЕ
ТЕМА БРОЈА     Стартап центар на Економском факултету у Београду

     
ТИМОВИ ПРВЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ ПОЛАЗНИКА

   • Ауxесиа
Овај тим прави Линкер, уређај који омогућава једноставну комуникацију у току бављења 
спортовима као што су скијање, алпинизам, монтибајкинг. Акценат се ставља на једностав-
ност у коришћењу и независност у односу на мобилне телефоне. 
   • Bikeseeing
Раде на развоју веб-платформе која спаја бициклисте и туристе. Са једне стране желе да 
пруже туристима узбудљив и авантуристички, али уједно и обезбеђују ефикасан вид оби-
ласка нових градова путем бицикла уз помоћ водича. http://bikeseeing.net/
   • Alt.cult
Alt.cult је тим аналитичара алткоина, са циљем остварења натпросечно великих прихода у 
односу на портфолио улагања у мејнстрим криптовалуте.

Центар пружа могућност студентима који имају добру и оствариву пословну идеју да 
уче од искусних ментора. Покренут је са циљем да се студенти повежу са привредом, 

јер им је поред формалног образовања по завршетку факултета неопходно и 
практично знање и вештине. Ово је место где идеја постаје бизнис

Уз право вођство,
оснивачи стартапа могу 

боље усмерити своје
време и новац, уместо
да се ослањају на срећу

и интуицију - Иван
Бјелајац, суоснивач MVP 

Workshop-а
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Кад идеја постане бизнис
Стартап центар на Економском факулте-

ту у Београду покренут је са циљем да се сту-
денти повежу са привредом, јер им је поред 
формалног образовања по завршетку факул-
тета неопходно и практично знање и вешти-
не да би одмах ушли у свет рада. Инкубатор 
је намењен пре свега студентима који желе 
да покрену предузетничке идеје и спремни 
изађу на тржиште након обуке. Ово је место 
где идеја постаје бизнис. 

Ненад Стајић, сарадник у Центру за са-
радњу с привредом Економског факултета, 
подсећа да је цела прича почела 2015. годи-
не, када је пожелео да уради нешто суштин-
ски важно како би подстакао и мотивисао 
студенте да раде самостално. Дошао је на 
идеју да се обезбеди и опреми простор где 
ће студенти размењивати идеје, а затим и да 
то буде нека врста инкубатора, где ће има-
ти прилику да чују искуства успешних људи 
у бизнису - ментора, а да све то за њих буде 
бесплатно. 

Имали су подршку декана, добили прос-
тор, а затим су годину дана тражили доброг 
партнера који ће им дати програмску подрш-
ку. Тако је почела сарадња са компанијом 
MVP Workshop, која је помогла да се простор 
опреми и обезбедила најбоље менторе. 

„Компанија MVP Workshop дуго у Србији 
ради са стартаповима и великим фондовима 
у чије име процењује идеје - да ли су добре 
за инвестирање и на који начин их треба 
прилагодити тржишту. Циљ нам је да по-
могнемо развоју стартап заједнице у Србији, 
пре свега младима, а у старту нам се идеја о 
сарадњи са центром на Економском факул-
тету допала“, каже Љиљана Бјеличић, ко-

ординатор Стартап центра испред компаније 
MVP Workshop. Она додаје да млади у Србији 
имају сјајне идеје и велики потенцијал, које 
би требало да реализују у својој земљи и 
имају успешну каријеру, уместо да своје рад-
не сате продају иностраним фирмама. Про-
блем је што још увек породица и најближе 
окружење имају велике сумње из страха од 
неуспеха, па на тај начин младе спречавају 
да се покрену. Ипак, они који дубоко верују у 
своју идеју, желе да уче и стичу нове вешти-
не, имају велику шансу да успеју. 

Љиљана објашњава да предузетник 
мора да има снагу да покрене ствари и ам-
бицију да нешто створи сам. Мора веровати у 
себе упркос критици, стално надограђивати 
своје знање и стицати нове вештине. Преду-
зетништво треба да се схвати као начин жи-
вота, а на то није свако спреман. 

Озбиљне и конструктивне
критике

Менторски програм од три месеца сту-
дентима даје алате и знања која им помажу 
да направе компанију, науче да истраже тр-
жиште, комуницирају са клијентима, да из-
граде маркетинг стратегије, позиционирају 
се на тржишту, као и да направе минимал-
ни тест-производ, прототип који ће моћи да 
представе клијентима. Такође, полазницима 
је омогућено да у оквиру програма директно 
контактирају са инвеститорима и обезбеде 
инвестицију за покретање посла.

Важно је поменути да у Центру нису до-
бродошли само они који имају идеју, већ и 
они који желе да се прикључе неком тиму, па 
је организован и speed date, где се повезују 
људи који имају идеју са студентима који 
желе да буду део неког стартапа. 

„Програм обуке је нека врста освешћења, 
јер су предавачи потпуно искрени и кажу све 
што треба изменити како би идеје имале по-
тенцијал на тржишту. Озбиљне и конструк-
тивне критике треба да младе људе покрену 
да се максимално посвете усавршавању и ре-

ализацији идеје“, истиче Љиљана Бјеличић. 
Она каже да је интернет отворио бројне мо-
гућности, па је код предузетништва највећи 
акценат на ИТ области, где је велика пред-
ност рад на глобалном тржишту.

Практичан рад током студирања изузет-
но је важан за младе људе, како би по завр-
шетку факултета успешно нашли посао. По-
ред Стартап центра, где се млади оснажују за 
предузетништво, Економски факултет обез-
беђује и праксу и труди се да што више по-
везује студенте са привредом. За две године 
факултет је потписао споразуме са 250 ком-
панија, у којима је обезбеђено више од 1.300 
пракси. 

Ненад Стајић, сарадник у Центру за сарадњу 
с привредом Економског факултета, каже да ве-
лики број студената остане и да ради у тим ком-
панијама.

И Љиљана Бјеличић слаже се да је веома 
важно да се студенти ангажују током студи-
рања и да одвоје време за рад на себи и сти-
цању нових знања, меких вештина које ће им 
помоћи да брже и лакше нађу посао. 

У Стартап центру на Економском факул-
тету прва група полазника завршила је обуку 
и они ће остати у контакту са својим ментори-
ма и моћи да се обрате предавачима за сваки 
савет, а можда ће се наћи и у улози предавача 
некој будућој генерацији. 

До 20. фебруара отворене су пријаве за 
нове тимове, а план је да се у наредном пе-
риоду прошири простор или обезбеди нови 
за велики број заинтересованих нових преду-
зетника. Јелена Бајевић

     

     

БЕСПЛАТАН ПРОГРАМ ЕКОНОМСКОГ 
ФАКУЛТЕТА И КОМПАНИЈЕ MVP 

WORKSHOP
ПОКРЕНИТЕ СВОЈУ

КОМПАНИЈУ 
   Стартап центар је место где студенти, уз 
подршку ментора компаније MVP Workshop, 
могу да развијају своје предузетничке 
идеје и направе прве кораке у пословању. 
У току тромесечног рада у Центру, изабра-
ни тимови раде на валидацији својих идеја 
и побољшању производа или услуге, како 
би спремни изашли на тржиште са својом 
компанијом.

МЕСЕЧНИ ЦИЉЕВИ
   Први месец: циљ је научити полазнике 
да дефинишу проблем чије решење нуде, 
одреде своје тржиште и започну рад на 
развоју клијената. 
   Други месец: резервисан је за при-
купљање података о клијентима и кон-
куренцији; учесници ће научити да раде 
на својим претпоставкама, да изграде и 
дефинишу особине минимално одрживог 
производа (МВП) и тестирају га. 
   Трећи месец: завршетак рада на страте-
гији изласка на тржиште, брендинг и мар-
кетинг стратегије, као и буџетска прогноза. 
   Демо дан: круна свега што су тимови 
радили претходна три месеца, јер ће до-
бити прилику да представе своје стартапе 
пред инвеститорима.

Изградња бизниса није
лак посао. Ресурси, добро 

планирање и искусно 
вођење кључни

су за успех
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Велика гужва на четвртом спрату ТЦ у 
Рајићевој улици, месту где ће за нешто 
више од месец дана бити отворен нови 
хотел у Београду, доказ је колики је 

престиж радити у једном од врхунских хоте-
ла који сврставају Београд у светске метропо-
ле. После неколико хотела у Француској, Риo 
де Жанеиру, Лос Анђелесу, Дубаију и Бангко-
ку, „Мама шелтер“ (Mama shelter) отвара се и 
у престоници Србије, у самом центру града. 

Како би направили савршен тим, који ће 
пренети ведар дух запослених у овом свет-
ском ланцу хотела, под мотом „Дођите с осме-
хом и понесите своју радну биографију“, орга-
низован је Дан запошљавања, а кандидати су 
могли да конкуришу за све позиције у хотелу, 
на отворених око стотину радних места.

Шансу да добију посао имаће кандидати 
који виде себе у несвакидашњем окружењу, 
који су ведрог духа и велики професионалци, 
кажу у менаџменту хотела, истичући да су 
и сами изненађени великим интересовањем 
људи да раде код њих, али и да је директан кон-
такт и разговор најбољи начин да се упознају са 
кандидатима и виде шта могу да понуде. 

Видно узбуђени и нервозни због гужве, 
кандидати су стрпљиво чекали својих пет 
минута, да покушају да кроз кратак разго-
вор најбоље представе себе и своје знање и 
вештине, надајући се да ће баш они бити иза-
брани. Зауставили смо Сару Смиљковић, која 
је прво рекла да је очекивала оволико људи и 
јаку конкуренцију јер је посао у таквом хоте-
лу сјајна прилика. Она има искуство, радила 
је као бармен у хотелу и ресторану, а изне-
надила су је интересантна питања која су јој 
постављали на интервјуу.

„Имам добар CV, искуство у послу, ми-
слим да сам се добро показала и заиста се на-
дам позиву. Разговор је протекао брзо, а било 
је баш занимљивих питања, попут: коју бис-

мо супермоћ волели да имамо или које осо-
бине код људи не волимо“, прича нам Сара.

Замолили смо генералног директора хоте-
ла „Мама шелтер“ Дејана Мајића да нам проко-
ментарише утисак кандидата о занимљивим и 
необичним питањима, а он нам је објаснио да 
ово није класичан хотел, да се бренд разликује 
од других, да се много енергије улаже у људе, 
добру и позитивну атмосферу и да им је због 
тога важно да кандидати покажу своју креа-
тивност и домишљатост, као и ведар дух.

„Наш бренд представља склониште за 
свакога. Желимо да се овде људи осећају до-
бро, као код своје куће”, истиче Дејан.

Отварање хотела очекује се почетком 
марта, а већ у фебруару биће формиран тим 
који ће радити. Запослени ће проћи и посеб-
ну обуку, како би се добро упознали са начи-
ном рада у том хотелском ланцу.

„Свакако је предност уколико неко има 
искуство у послу, али ни то нам није пресуд-
но. Нама су потребни људи који воле свој посао 
и који су позитивни и насмејани. Нудимо им 
добре услове, могућност напредовања и жели-
мо да стекну поверење у нас као послодавца, 
јер заиста бринемо о својим запосленима. Наш 
посао је врло захтеван, често се ради дуже од 
осам сати, па се трудимо да направимо пријат-
ну, породичну атмосферу, да ово буде место 
које је пријатно за рад. Желимо да направимо 
врхунски тим, професионалан, али и забаван”, 
објашњава Мајић, не скривајући задовољство 
због великог броја кандидата који би волели да 
раде баш у овом хотелу.

Сви који су предали радне биографије и 
прошли разговор у року од седам дана до-
биће одговор, а они који не буду, не треба да 
губе наду, јер ће њихове радне биографије 
остати у архиви хотела и биће позвани првом 
приликом када се укаже потреба за тим рад-
ним местом.

Хотел „Мама шелтер” део је светског лан-
ца хотела. Поред пет хотела у Француској, от-
ворени су објекти у Рио де Жанеиру, Дубаију, 
Лос Анђелесу, Бангкоку, а после Београда у 
плану је отварање хотела у Прагу, Лондону, 
Риму, Лисабону и Луксембургу. „То показује 
колико је ово сјајна ствар за Србију и Београд, 
који је стао раме уз раме са светским метро-
полама”, прича нам Мајић. 

„Мама шелтер“ у Београду имаће 125 соба, 
4 конференцијске сале и ресторан на крову ТЦ 
Рајићева, са великом терасом. Хотел ће прве 
госте примити почетком марта ове године. 

Запошљавање у хотелијерству

Шансу да добију посао имаће кандидати који виде себе у несвакидашњем окружењу, 
који су ведрог духа и велики професионалци, кажу у менаџменту хотела

НОВИ ХОТЕЛИ - НОВА РАДНА МЕСТА

Јелена Бајевић

     

     

У ЦЕНТРАЛНОМ ГРАДСКОМ ЈЕЗГРУ
   Објекти хотелског ланца „Мама шелтер“ су 
атипична места, опремљена тако да се посе-
тиоци осећају као код куће. Собе нуде сву удоб-
ност дома, са погледом на један од најатрак-
тивнијих делова града – Калемгданску тврђаву. 
   Концепт рада хотела креирала је породи-
ца Тригано. Сви хотели овог ланца у свету 
налазе се у централном градском језгру, па 
је тако и у Београду хотел смештен у пешач-
кој зони. Сваки „Мама“ хотел прича причу о 
граду у коме се налази, док је бренд ком-
бинација различитих утицаја: аутентичне 
и бунтовне атмосфере париског дистрикта 
Saint Blaise, медитеранских боја Марсеја, Ли-
онске опсесије гастрономијом, магије Лос 
Анђелеса и ритма Рио де Жанеира.
   Инвеститор читавог пројекта, новог трж-
ног центра и хотела на крају Кнез Михаилове 
улице, компанија Ashtrom Group, инвестирала 
је око 80 милиона евра у тај пословно-хотел-
ски комплекс. 

„ХИЛТОН“ У БЕОГРАДУ И „ШЕРАТОН“ У НОВОМ САДУ
   Отварање још два луксузна хотела најављено је за март. У Београду, у Улици краља Милана, 
биће отворен хотел „Хилтон“, који ће имати осам спратова и 242 собе. Менаџмент тог хотела 
организовао је дане запошљавања 20. и 24. јануара, а били су понуђени послови у одељењима 
продаје, рецепције и кухиње, као и позиције: собари и собарице, бел бој и техничари одржавања.
   У Новом Саду, према најавама, 1. марта биће отворен први „Шератон“ (Sheraton) хотел у Србији. 
Објекат ће имати 11 хиљада квадрата, 10 апартмана и 150 соба, седам конференцијских сала 
и спа центар.
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Уколико си млада особа без много радног искуства, које ће ти сигур-
но бити потребно у будућности, уколико желиш да научиш бројне вешти-
не које ће ти користити у даљем раду и каријери, пријави се на конкурс за 
стажирање на Институту за европске послове.

Твој задатак биће да помогнеш у извршавању административних, 
финансијских и организационих послова у оквиру пројеката, у припре-
мању предлога пројеката са којима се конкурише код домаћих и страних 
донатора и спонзора, у припреми предлога. Имаћеш прилику да учест-
вујеш у организацији семинара, студијских посета и конференција, да ко-
муницираш са колегама и сарадницима и да помогнеш у истраживању 
важних друштвених и политичких тема и промоцији европских вредно-
сти у друштву.

Услови за пријављивање су држављанство Републике Србије или 
пријављен сталан боравак, статус студента/студенткиње завршних го-
дина факултета, мотивисаност за учење и унапређење вештина и знања, 
изражена комуникативност и тимски рад, писано и усмено познавање 
енглеског језика, познавање рада на рачунару (посебно Microsoft office 
пакета), а радно искуство није потребно. 

Учесници који прођу конкурс добиће тромесечно радно искуство 
у владином сектору, научиће како се управља пројектима, унапредиће 
менаџерске и организационе способности, научиће како да се изборе са 
радом под притиском, усавршиће писање есеја и публикација, развиће 
критичко мишљење, пословну комуникацију и стећи праксу у обради 
различитих података и одржавању друштвених мрежа и сајта Института 
за европске послове.

Сви заинтересовани треба да пошаљу радну биографију, не дужу од 
две стране и мотивационо писмо на имејл: staziranje@iea.rs, најкасније до 
1. фебруара 2018. године, до 10 сати.

Више информација на: http://iea.rs/konkurs-za-staziranje-za-studente-i-
drustveno-aktivne-mlade-2

Извор: http://novaekonomija.rs

Рад на црно смањен је и захваљујући већем ангажовању инспек-
ције. А шта је потребно још да се уради како би инспекција била ефикас-
нија, знаће се у марту, када ће Влада да заврши анализу инспекцијског 
надзора. Њоме би требало да се утврди колико и којих инспектора не-
достаје и коју опрему за њихов рад треба хитно набавити. У међувреме-
ну, припрема се увођење привредног саветника – нове канцеларије која 
би требало да унапреди комуникацију привреде и инспекција.

Откако важи нови Закон о инспекцијском надзору, три пута је за 
округлим столом више од 200 привредника отворено разговарало са 
инспекторима о томе како да раде, а да инспекцијске контроле не буду 
баук. Показало се да је то добра пракса, па је Влада покренула оснивање 
сталне канцеларије за дијалог.

„У овој канцеларији ће привредници моћи да се упознају пре свега 
са својим правима и обавезама, да дају коментаре на контролне листе, 
да евентуално дају неке сугестије на поступање инспекција и одређене 
примедбе на нека системска решења. Ми смо се већ обратили донатору са којим имамо сарадњу – ЕБРД-у и очекујемо продршку и реализа-
цију овог пројекта у току 2018. године“, каже Зоран Касаловић, државни секретар у Министарству за државну управу и локалну самоуправу.

У хрпи прописа то је добар потез, кажу у привредним удружењима.
„За привреднике ће канцеларија значити много, јер је то управо оно што су годинама тражили, на шта су указивали. Привредницима 

највећи проблем представља чињеница да нису могли на једном месту, у директној комуникацији са државним органима, да добију све 
потребне информације на који начин да своје пословање усагласе са законом“, рекао је Александар Васић, заменик председника Групације 
рачуноводствених послова ПКС.

НАЛЕД одавно предлаже увођење омбудсмана који би помагао привредницима да отклоне недоумице са државним органима, са јасним циљем.
„Смањили би се трошкови, пре свега привреди, а наравно и инспекцијама. Привредници би добро разумели инспекцијски надзор, знали 

шта је потребно, обезбедили када да инспектор дође у контролу и шта је потребно да они ураде да их не би инспектори често посећивали. 
Нажалост, имали смо ситуације да инспекција у неким привредним субјектима борави и по неколико месеци, што су велики трошкови и оду-
зимају много времена фирмама да се баве својим основним бизнисом“, истиче Иван Радак из НАЛЕД-а.

„Идеја је и да се афирмишу превентивне контроле, да сами привредници остваре комуникацију са инспекцијама и да их позову да утврде 
тренутно пословање и тренутне ризике у њиховом предузећу. У том смислу, по Закону о инспекцијском надзору привредници не сносе никакве 
последице, већ уколико се евентуално пронађу неке неправилности, прави се службена забелешка и отклањају мањкавости“, наводи Касаловић.

Седиште канцеларије биће у Београду, али два оператера одговараће на телефонске позиве и питања привредника из целе Србије.

ПРЕВЕНТИВНЕ КОНТРОЛЕ

ПРИЛИКА ЗА СТИЦАЊЕ РАДНОГ ИСКУСТВА

Саветодавна улога инспекције рада 

Привредни саветници треба да унапреде комуникацију привреде и инспекција

Конкурс за стажирање за студенте и друштвено активне младе



Како што ефикасније користити ћирилицу на интернету

Од укупног броја WordPress сајтова у нашој земљи мање од два одсто је писано 
ћирилицом, јер власници сајтова и даље имају предрасуде о њеном коришћењу. Главна 

препрека за ширу употребу ћирилице на интернету није технологија, већ ми - корисници

ТЕХНОЛОГИЈА И ЋИРИЛИЦА
КАО САВЕЗНИЦИ

„Када смо почињали да користимо компјутере нисмо ни слутили 
у којој мери ће они променити наше животне навике. Напредак тех-
нологије је утицао и на коришћење нашег писма. Сада се, међутим, 
отварају нови начини за ширење употребе ћирилице на интернету, 
којој технологија овај пут може бити савезник“, овим речима је Војис-
лав Родић, председник Управног одбора Фондације „Регистар на-
ционалног интернет домена Србије“ (РНИДС), отворио „Ћирбастерс“, 
шести по реду скуп посвећен нашем другом националном интернет 
домену .СРБ. 

Пре почетка панел дискусије Предраг Милићевић, руково-
дилац Сектора маркетинга и комуникација РНИДС-а, пружио је 
окупљенима кратак увид у историју стандарда који се односе на ћи-
рилицу и коришћења нелатиничних слова и ознака на мрежи. ICANN 
је, као организација која управља глобалном структуром интернета, 
омогућио појаву нелатиничких домена на интернету пре десетак го-
дина, али се као преломна година у овим настојањима узима 2003, 
када је UNESCO усвојио препоруку којом се сугерише равноправно 
коришћење различитих језика и писама на интернету. Шест година 
касније широм света су се појавили национални домени највишег ни-
воа на нелатиничким писмима. Наш .СРБ домен је могуће користити 
још од јануара 2012. године, што га чини другим ћириличким доме-
ном на свету, одмах после руског .РФ. 

Курзив није баук за ћирилицу 
Будући да се ћирилицом у данашње време привредници користе 

и како би се издвојили на тржишту, примећује се све већи број радњи и 
производа са логотипима на овом писму. Међутим, проблем са ћирили-
цом постаје видљив кад поглед са великих слова спустимо на мала, и то 
она искошена (курзив). Мала слова д, г, т и п, наиме, у курзиву најчешће 
нису написана по српским, већ по руским стандардима, али за то, како 
каже Оливера Стојадиновић, редовни професор Факултета примење-
них уметности у Београду, постоји решење. Овај проблем може се јед-
ноставно решити употребом опције „локализације“ на рачунарима, а на 
интернету додавањем ознаке „sr“ у CSS-у (језику форматирања помоћу 
којег се дефинише изглед елемената веб-странице). „Можда ово делује 
као велики изазов, али за људе који праве сајтове то је врло једноставан 
поступак“, поручила је прфесорка Стојадиновић. 

Боље индексирање на Гуглу
Употреба Гугла се до те мере омасовила да многи корисници овај 

претраживач поистовећују са интернетом. Међутим, оно чиме се аме-
ричка компанија заправо бави је претрага интернета, прикупљање адек-
ватних садржаја на њему, њихово индексирање и складиштење. Гугл у 
резултатима своје претраге не нуди садржај који је заиста тад пронашао 

на интернету, већ онај који је у међувремену складиштио и индексирао. 
Ако неки садржај није индексиран, он за њега као да и не постоји.

Ненад Пантелић, SEO стручњак, објаснио је током овог панела 
да Гугл има развијен механизам препознавања садржаја текстова, 
али и да може да се „збуни“ ако се на сајту не користе потребни кодо-
ви, због чега ће, ако наиђе на исти текст написан и на латиници и на 
ћирилици, одлучити да објави само један. Други неће бити индекси-
ран и стога неће бити ни приказан. Особа која жели да објави текст 
на оба ова писма требало би, према савету Пантелића, да користи 
атрибут „hreflang“, којим се дефинишу језик, писмо и локација којој је 
намењен садржај на интернету. С обзиром на чињеницу да „hreflang“ 
првенствено дефинише језик, што је најчешће сасвим довољно, јер су 
углавном сви језици везани за само једно писмо, у нашем случају 
је потребно увести додатне ознаке да би Гугл правилно индексирао 
исте текстове са неког сајта написане на оба писма. 

Пресловљавање више није проблем
С обзиром да су државне институције обавезне да на својим сај-

товима користе ћирилицу, али и на чињеницу да све већи број ком-
панија објављује садржаје на неколико језика и писама, наметнула се 
потреба за коришћењем софтвера за пресловљавање тих садржаја у 
реалном времену. Према речима Владимира Марића, његова ком-
панија овај проблем успешно решава на Drupal-у, бесплатном систе-
му за управљање садржајем отвореног кода. На тај начин фирме, али 
и друге организације, штеде много времена које су раније њихови 
запослени трошили на прекуцавање својих садржаја са ћирилице на 
латиницу и обратно. 

Wordpress на ћирилици 
Слична је ситуација и са једном од најпопуларнијих платформи у 

Србији – Wordpress-ом на којем је, према незваничним истраживањи-
ма, изграђено око 80 одсто сајтова у нашој земљи. Веб-девелопер Си-
бин Грашић је објаснио окупљенима у ICT HUB-у, како се проблеми 
са објавом ћириличког садржаја на овој платформи могу једностав-
но решити помоћу plugin-ова, односно софтверских компоненти које 
додају специфична својства на већ постојећу апликацију. Док се на 
WordPress сајтове садржај може стављати на ћириличном писму и 
потом једноставно конвертовати у латинично, обратни процес је већ 
компликованији, и не без пратећих грешака. Међутим, девелопери у 
Србији активно раде на решавању и овог проблема. Према Грашиће-
вој статистици, од укупног броја WordPress сајтова у нашој земљи 
мање од два одсто је писано ћирилицом, јер власници сајтова и даље 
имају предрасуде о њеном коришћењу на интернету. 

Из наведених разлога потребно је промовисати широке могућ-
ности за употребу ћирилице на интернету, која је сваким даном све 
једноставнија за употребу, закључак је свих панелиста на овом скупу. 
Главна препрека за њено коришћење није технологија, већ смо то ми, 
њени корисници.
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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

470
Администрација и управа               10 
Трговина и услуге                              12
Медицина                                         15
Ветерина                                                    20
Пољопривреда                                        20
Индустрија и грађевинарство              20
Саобраћај и везе                                       21
Наука и образовање                          22
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        Администрација и управа

БЕОГРА Д 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА

Служба за управљање кадровима
Београд

На основу члана 68 став 1, а у вези са чланом 54 став 
1 Закона о државним службеницима („Службени глас-
ник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 
64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), 
члана 17 став 2 и члана 20 Уредбе о спровођењу интер-
ног и јавног конкурса за попуњавање радних места у 
државним органима („Службени гласник РС”, бр. 41/07 
- пречишћени текст и 109/09), Служба за управљање 
кадровима оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

Орган у коме се попуњава положај: Министар-
ство државне управе и локалне самоуправе, Београд

Положај који се попуњава:

Помоћник министра - 
руководилац Сектора за људска и 

мањинска права и слободе
у Министарству државне управе 
и локалне самоуправе, положај у 

трећој групи
Опис послова: руководи и координира рад Сектора; 
планира, усмерава и надзире рад Сектора; остварује 
сарадњу из делокруга Сектора са другим органима; 
обавља најсложеније послове из делокруга Сектора; 
координира и сарађује са органима, организацијама и 
институцијама јавне управе и организацијама цивил-
ног друштва из делокруга Сектора; обавља и друге 
послове по налогу министра.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
правне науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање 4 године или 
специјалистичким студијама на факултету; положен 
државни стручни испит; најмање 9 година радног иску-
ства у струци; познавање рада на рачунару; држављан-
ство Републике Србије; да учеснику конкурса раније није 
престајао радни однос у државном органу због теже 
повреде дужности из радног односа и да није осуђиван 
на казну затвора од најмање шест месеци.

У изборном поступку проверавају се: познавање 
области из делокруга Сектора за људска и мањин-
ска права и слободе у Министарству државне упра-
ве и локалне самоуправе; стручна оспособљеност за 
рад на положају и вештина комуникације - увидом у 
податке из пријаве и разговором; познавање рада на 
рачунару - практичним радом на рачунару или уви-
дом у доказ о познавању рада на рачунару; вештинa 
аналитичког резоновања и логичког закључивања, 
организационе способности и вештина руковођења - 
посредно, путем стандардизованих тестова.

Трајање рада на положају и место рада: рад на 
положају траје пет година, а место рада је Београд, 
Бирчанинова 6.

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

Садржина пријаве на конкурс: Пријава на конкурс 
садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, 
адресу становања, контакт телефон, податке о образовању, 
податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом 

послова на којима је кандидат радио до подношења прија-
ве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о 
стручном усавршавању и податке о посебним областима 
знања. Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана. 

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

Лице које нема положен државни стручни испит може 
да поднесе пријаву на конкурс с тим што је дужно да 
пријави полагање тог испита у Министарству државне 
управе и локалне самоуправе у року од 5 дана од дана 
истека рока за подношење пријава на конкурс и да 
Служби за управљање кадровима достави доказ о 
положеном државном стручном испиту у року од 20 
дана од дана истека рока за подношење пријава на 
конкурс за попуњавање положаја.

Лице које не достави писани доказ о познавању рада 
на рачунару подлеже практичној провери вештине 
рада на рачунару.
 
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној 
фотокопији код јавног бележника (изузетно у гра-
довима и општинама у којима нису именовани јавни 
бележници, приложени докази могу бити оверени у 
основним судовима, судским јединицама, пријемним 
канцеларијама основних судова, односно општинским 
управама, као поверени посао). Као доказ се могу 
приложити и фотокопије докумената које су овере-
не пре 1. марта 2017. године у основним судовима, 
односно општинским управама.

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

Документи о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: уверење о држављан-
ству; извод из матичне књиге рођених; уверење о 
положеном државном стручном испиту за рад у држав-
ним органима, односно уверење о положеном право-
судном испиту.

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

Пример изјаве се налази на сајту Службе за упра-
вљање кадровима.

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

Лице задужено за давање обавештења о кон-
курсу, у периоду од 10 до 12 часова: Дуња Дани-
ловић, тел. 011/313-09-69, Служба за управљање 
кадровима.

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљи-
ве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису прило-
жени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији 
овереној код јавног бележника (изузетно у градовима и 
општинама у којима нису именовани јавни бележници, 
приложени докази могу бити оверени у основним судови-
ма, судским јединицама, пријемним канцеларијама основ-

них судова, односно општинским управама, као поверени 
посао), биће одбачене. Као доказ се могу приложити и 
фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. 
године у основним судовима, односно општинским упра-
вама.

Овај оглас објављује се на интернет страници Минис-
тарства државне управе и локалне самоуправе, на 
интернет страници Службе за управљање кадрови-
ма, на порталу е-управе, на огласној табли, интернет 
страници и у периодичном издању огласа Национал-
не службе за запошљавање.

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

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА

Служба за управљање кадровима
Београд

На основу члана 68 став 1, а у вези са чланом 54 
став 1 Закона о државним службеницима („Службе-
ни гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - 
исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 
99/14 и 94/17), члана 17 став 2 и члана 20 Уредбе о 
спровођењу интерног и јавног конкурса за попуња-
вање радних места у државним органима („Службени 
гласник РС”, бр. 41/07 - пречишћени текст и 109/09), 
Служба за управљање кадровима оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

Орган у коме се попуњава положај: Министар-
ство привреде, Београд

Положај који се попуњава:

Помоћник министра - 
руководилац Сектора за 
приватизацију и стечај

у Министарству привреде, положај
у трећој групи

Опис послова: руководи, планира, организује и 
координира рад Сектора; пружа стручна упутства за 
рад запослених у Сектору којим руководи и распо-
ређује послове на уже унутрашње јединице и непо-
средне извршиоце; непосредно извршава најсложе-
није послове из делокруга Сектора; остварује сарадњу 
са другим органима и организацијама, службама Вла-
де и Народне скупштине, правосудним и другим орга-
нима; обавља и друге послове које одреди министар.

Услови: стечено високо образовање из научне, 
односно стручне области у оквиру образовно-науч-
ног поља друштвено-хуманистичких наука на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специја-
листичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студија-
ма у трајању од најмање 4 године или специјалистич-
ким студијама на факултету; најмање 9 година радног 
искуства у струци; положен државни стручни испит; 
држављанство Републике Србије; да учеснику кон-
курса раније није престајао радни однос у државном 
органу због теже повреде дужности из радног односа 
и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест 
месеци.

У изборном поступку проверавају се: познавање 
области из делокруга Сектора за приватизацију и сте-
чај у Министарству привреде, стручна оспособљеност 
за рад на положају и вештина комуникације - увидом 
у податке из пријаве и разговором; вештина анали-
тичког резоновања и логичког закључивања, органи-
зационе способности и вештина руковођења - посред-
но, путем стандардизованих тестова.

Администрација и управа 
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Трајање рада на положају и место рада: рад на 
положају траје пет година, а место рада је Београд, 
Кнеза Милоша 20.

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

Садржина пријаве на конкурс: Пријава на кон-
курс садржи: име и презиме кандидата, датум и место 
рођења, адресу становања, контакт телефон, податке 
о образовању, податке о врсти и дужини радног иску-
ства с кратким описом послова на којима је кандидат 
радио до подношења пријаве на конкурс и одговор-
ности на тим пословима, податке о стручном усаврша-
вању и податке о посебним областима знања. Пријава 
на конкурс мора бити својеручно потписана. 

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

Лице које нема положен државни стручни испит, 
може да поднесе пријаву на конкурс с тим што је дуж-
но да пријави полагање тог испита у Министарству 
државне управе и локалне самоуправе у року од 5 
дана од дана истека рока за подношење пријава на 
конкурс и да Служби за управљање кадровима дос-
тави доказ о положеном државном стручном испиту 
у року од 20 дана од дана истека рока за подношење 
пријава на конкурс за попуњавање положаја.

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

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

Документи о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: уверење о држављан-
ству; извод из матичне књиге рођених; уверење о 
положеном државном стручном испиту за рад у држав-
ним органима, односно уверење о положеном право-
судном испиту.

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

Пример изјаве се налази на сајту Службе за управљање 
кадровима.

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

Лице задужено за давање обавештења о кон-
курсу, у периоду од 10 до 12 часова: Дуња Дани-
ловић, тел. 011/313-09-69, Служба за управљање 
кадровима.

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, нера-
зумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које 
нису приложени сви тражени докази у оригиналу или 
фотокопији овереној код јавног бележника (изузетно у 
градовима и општинама у којима нису именовани јав-
ни бележници, приложени докази могу бити оверени 
у основним судовима, судским јединицама, пријемним 
канцеларијама основних судова, односно општинским 
управама, као поверени посао), биће одбачене. Као 
доказ се могу приложити и фотокопије докумената које 
су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судо-
вима, односно општинским управама.
Овај оглас објављује се на интернет страници Минис-
тарства привреде, на интернет страници Службе 
за управљање кадровима, на порталу е-управе, на 
огласној табли, интернет страници и у периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање.
У Служби за управљање кадровима може се извршити 
увид у акт о систематизацији послова у органу у ком се 
попуњава положај који је предмет овог конкурса.
Термини који су у овом огласу изражени у граматич-
ком мушком роду подразумевају природни мушки и 
женски род лица на које се односе.

ДОПУНА КОНКУРСА
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ПОВЕРЕНИК ЗА ЗАШТИТУ 
РАВНОПРАВНОСТИ

Београд, Булевар краља Александра 84

Конкурс објављен 24.01.2018. у периодичном 
издању НСЗ „Послови“, допуњује се за радно 
место под бројем 3 и исправно треба да гласи:

3. Радно место за стручну подршку ана-
литичким пословима и пословима израде 

извештаја, у звању саветника
Група за истраживање, аналитику и извешта-
вање, Сектор за унапређење равноправности

1 извршилац

У осталом делу конкурс је непромењен.

ЧАЧАК

УСТАНОВА
СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР
32300 Горњи Милановац, Корчагинова бб

Директор
на мандат од 4 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом 
кандидат, мора да испуњава и посебне услове пред-
виђене чланом 16 Статута Установе Спортско-рекре-
ативни центар Горњи Милановац: да има најмање 
стечено високо образовање на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, 
основним струковним студијима, односно на студија-
ма у трајању од три године; да има најмање 1 годину 
радног искуства на руководећим пословима. Канди-
дат за директора дужан је да предложи програм рада 
Установе као саставни део конкурсне документације.
ОСТАЛО: Конкурс је отворен  8 дана од дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”. Уз пријаву за 
конкурс кандидат прилаже краћу биографију и доказе 
о испуњењу услова из конкурса: оверену фотокопију 
дипломе, оригинал потврду или оверену фотокопију 
доказа о радном искуству, уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, оригинал уверење 
основног и вишег суда да се против кандидата не води 
кривични поступак, оригинал уверење да није осуђи-
ван, уверење о општој здравственој способности. 
Пријаве на конкурс са доказима о испуњености усло-
ва доставити на горенаведену адресу, са назнаком „За 
конкурс”. Управни одбор Установе Спортско-рекре-
ативни центар у року од 15 дана од дана завршетка 
конкурса врши избор кандидата и предлог доставља 
оснивачу. На основу предлога УО оснивач именује 
директора. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати.

ПАНЧЕВО

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
„1. МАРТ”

ЗА ОПШТИНУ АЛИБУНАР
26310 Алибунар, Саве Мунћана 3

Директор
на мандатни период од 4 године, 

почев од 01.03.2018.
УСЛОВИ: Кандидат за директора, поред општих усло-
ва предвиђених законом, мора да испуњава и следеће 
посебне услове: да је држављанин Републике Србије, 
који је стекао високо образовање на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне сту-
дије), односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године и одговарајући академски, 
односно стручни назив утврђен у области правних, 
економских, психолошких, педагошких и андрагош-
ких и социолошких наука, односно стручни назив 
дипломирани социјални радник и да има најмање пет 
година радног искуства у струци; да поседује органи-
заторске способности; да није осуђиван за кривично 
дело на безусловну казну затвора од најмање шест 
месеци или за кажњиво дело које га чини неподоб-
ним за обавлање послова у Центру за социјални рад. 
Кандидат за директора, поред прописане конкурсне 
документације, дужан је да поднесе и програм рада 
за мандатни период, који разматра УО у поступку 
давања мишлења за именовање директора. Пријаве 
се подносе Управном одбору Центра за социјални рад 
„1. март“ за општину Алибунар, у Алибунару, Саве 
Мунћана 3, у року од 15 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови” Националне службе за запо-
шлавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање. 

ПОЖАРЕВАЦ

ЈУ ДИРЕКЦИЈА ЗА ОМЛАДИНУ
И СПОРТ

12300 Петровац на Млави
Српских владара 165

Самостални стручни сарадник, 
омладинска политика

на одређено време од 12 месеци, 
послови израде локалних акционих 

планова и програма за младе 
у сагласности са Националном 

стратегијом за младе
УСЛОВИ: висока стручна спрема (VII степен), факул-
тет за менаџмент у спорту, 5 година радног иску-
ства.Уз пријаву на оглас доставити: доказ да је 
лице држављанин Републике Србије, уверење о 
држављанству, оверену фотокопију трајног извода из 
матичне књиге рођених, фотокопију личне карте (или 
очитана), оверену фотокопију сведочанства (дипло-
ме), уверење о општој здравственој способности, уве-
рење да кандидат није осуђиван за кривично дело на 
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за 
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу. Оглас је отворен 8 дана 
од дана објављивања. Пријаве на оглас са потреб-
ном документацијом слати на адресу: ЈУ Дирекција за 
омладину и спорт, Српских владара 165, 12300 Петро-
вац на Млави, уз напомену: „За оглас“.

Администрација и управа  

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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ПРОКУПЉЕ

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА 

18412 Житорађа, Топлички хероји 53
тел. 027/8362-550

Заменик матичара - приправник
на одређено време од 9 месеци, ради 

обављања приправничког стажа
УСЛОВИ: Приправником са високом стручном спре-
мом сматра се лице које након завршетка студија на 
високошколској установи први пут заснива радни 
однос у том степену школске спреме и налази се на 
евиденцији Националне службе за запошљавање 
Ребублике Србије. Приправнички стаж за приправ-
нике са високим образовањем стеченим на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 
180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, 
односно на студијама у трајању до три године, које 
су законом изједначене са тим студијама у погледу 
права која из њих произлазе, траје девет месеци; 
стечено високо образовање из образовно научног 
поља друштвено-хуманистичких наука на основ-
ним академским студијама, у обиму од најмање 
180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, 
односно на студијама у трајању до три године, које 
су законом изједначене са тим студијама у погле-
ду права која из њих произлазе. Вештине које се 
проверавају у изборном поступку: вештина комуни-
кације - увидом у податке из пријаве и разговором - 
интервјуом, као и општа информисаност кандидата. 
Са свим кандидатима који уђу у ужи избор Конкурс-
на комисија ће обавити интервју, о чему ће кандида-
ти бити благовремено обавештени. Општи услови: 
држављанство Републике Србије, да је учесник кон-
курса пунолетан, да има прописано образовање, да 
испуњава остале услове одређене законом, другим 
прописом и актом о систематизацији радних места, 
да има општу здравствену способност, да није прав-
носнажно осуђиван на казну затвора од најмање 6 
месеци, која га чини неподобним за обављање 
послова у државним органима. Поред општих усло-
ва, кандидати треба да испуњавају и посебне усло-
ве сходно звању „заменик матичара - приправник” и 
то високо образовање на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основ-
ним струковним студијама, односно на студијама у 
трајању до три године, које су законом изједначе-
не са тим студијама у погледу права која из њих 
произлазе. Докази који се прилажу уз пријаву на 
конкурс: пријава са биографијом; оригинал или 
оверена фотокопија уверења о држављанству, ори-
гинал или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених, оверена фотокопија дипломе којом 
се потврђује стручна спрема, уверење Министар-
ства унутрашњих послова - полицијске управе да 
није правноснажно осуђиван на безусловну казну 
затвора од најмање 6 месеци (не старије од 6 месе-
ци), које га чини неподобним за обављање послова 
у државном органу, оригинал или оверена фото-
копија доказа о општој здравственој способности 
(доставља само изабрани кандидат), оригинал или 
оверена фотокопија доказа о чињеници да се кан-
дидат налази на евиденцији Националне службе за 
запошљавање „Послови”. Сви докази прилажу се 
у оргиналу или у фотокопији која је оверена код 
јавног бележника, у суду или у општинама у којима 
није именован јавни бележник. Рок за подношење 
пријава је 15 дана и почиње да тече наредног дана 
од дана објављивања у публикацији Националне 
службе за запошљавање „Послови”. Адреса на коју 
се подносе пријаве: Општина Житорађа - преко 
писарнице Општинске управе Општине Житорађа 
(Услужни центар) или поштом на горенаведену 
адресу, са назнаком „Пријава на јавни конкурс за 
пријем приправика са ВСС - не отвaрaти”. Лице 
задужено за давање обавештења о конкурсу: Вио-
лета Радојчић, телефон 027/8362-550, локал 219. 
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, 
допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су при-
ложени сви потребни докази и који испуњавају 
услове за рад на оглашеном радном месту, провера 

стручних оспособљености, знања и вештина које 
се вреднују у изборном поступку - усмена прове-
ра, обавиће се наредног дана по истеку јавног кон-
курса у малој сали Скупштине општине Житорађа, 
Топлички хероји 53, са почетком у 10 сати, о чему 
ће кандидати бити обавештени на контакт телефо-
не, мејлове, адресе које наведу у својим пријавама. 
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису прило-
жени сви потребни докази, у оригиналу или фото-
копији овереној од стране јавног бележника, суда 
или у општини у којој није именован јавни бележ-
ник, биће одбачене. Јавни конкурс спроводи кон-
курсна комисија именована од стране начелнице 
Општинске управе Општине Житорађа. Напомена: 
сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи 
у овом огласу који су употребљени у мушком гра-
матичком роду односе се без дискриминације и на 
особе женског пола.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

18420 Блаце, Карађорђева 4
тел. 027/371-079

Општински правобранилац 
Општине Блаце

на период од 5 година
Опис посла: Послови правне заштите имовинских 
права и интереса Општине Блаце.

УСЛОВИ: за правобраниоца може бити постављен 
држављанин Републике Србије који испуњава опште 
услове за рад у државним органима; који има завр-
шен правни факултет; који има положен правосудни 
испит; који је достојан правобранилачке функције; 
који има најмање три године радног искуства у прав-
ној струци после положеног правосудног испита.

ОСТАЛО: Докази који се прилажу уз пријаву: уве-
рење о држављанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци); доказ о стручној спреми (диплома о 
завршеном правном факултету); доказ о положе-
ном правосудном испиту; исправе којима се доказује 
најмање три године радног искуства у правној стру-
ци после положеног правосудног испита (потврде, 
решења и други акти из којих се види на којим посло-
вима, са којом стручном спремом и у ком периоду 
је стечено радно искуство после положеног право-
судног испита); доказ да није правноснажно осуђи-
ван на безусловну казну затвора од најмање шест 
месеци; извод из матичне књиге рођених (уверење 
полицијске управе); потврда да није престајао рад-
ни однос у државном органу, односно органу ауто-
номне покрајине или јединице локалне самоуправе, 
због теже повреде дужности из радног односа (само 
за кандидате који су радили у државном органу, 
односно органу аутономне покрајине или јединице 
локалне самоуправе). Сви докази прилажу се у ори-
гиналу или овереној фотокопији. Пријава мора бити 
својеручно потписана. Рок за подношење пријава је 
15 дана од дана оглашавања конкурса у публикацији 
„Послови” Националне службе за запошљавање. 
Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању усло-
ва подносе се Општинском већу Општине Блаце, са 
назнаком: „За јавни конкурс - постављење Општин-
ског правобраниоца Општине Блаце”, на горенавде-
ну адресу. Пријава мора да садржи име и презиме 
кандидата, адресу и контакт телефон. Неблаговре-
мене, неразумљиве или непотпуне пријаве и прија-
ве уз које нису приложени сви потребни докази, у 
оригиналу или овереној фотокопији, биће одбаче-
не. Конкурс се објављује у публикацији „Послови” 
Националне службе за запошљавање.

СПОРТСКИ ЦЕНТАР БЛАЦЕ
18420 Блаце, Вука Караџића 19ц

тел. 027/370-950

Директор
на мандатни период од 4 године

Опис послова: организује и руководи радом установе, 
потписује акта и документа установе, предлаже послов-
ну политику, наредбодавац је за извршење финансијс-
ког плана, одлучује о материјалној и дисциплинској 
одгворности запослених у установи, помаже председ-
нику Управног и Надзорног одбора, доноси Правилник 
о унутрашњој систематизацији и организацији радних 
места, врши друге послове утврђене законом. 

УСЛОВИ: Кандидат за директора мора да испуњава, 
поред општих услова утврђених законом, и следеће 
посебне услове: завршен факултет - VII степен струч-
не спреме, да поседује организационе способности, да 
има 5 година радног искуства, да понуди програм рада. 
Уз пријаву на конкурс прилажу се: извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); 
уверење о држављанству Републике Србије (оригинал 
или оверена фотокопија); диплома/уверење о стече-
ном образовању (оригинал или оверена фотокопија); 
доказ о радном искуству (оверена фотокопија радне 
књижице и/или потврда послодавца); уверење да кан-
дидат није осуђиван за кривично дело и да се против 
њега не води кривични поступак (не старија од шест 
месеци); уверење о здравственој способности (не ста-
рије од 6 месеци); очитана лична карта. Јавни конкурс 
спроводи УО установе. Одлуку о именовању директора 
доноси СО Блаце на образложени предлог УО, у року 
од 15 дана од дана завршетка конкурса. У изборном 
поступку УО може усменим разговором са кандидати-
ма проверити стручну оспособљеност, знање и вешти-
не неопходне за обављање функције директора. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана оглашавања 
конкурса у публикацији „Послови” Националне службе 
за запошљавање. Конкурс се објављује и на званич-
ној интернет презентацији Општине Блаце: www.blace.
org.rs и на огласној табли Општине Блаце. Лице које 
је задужено за давање обавештења о конкурсу: Тама-
ра Радоичић, 027/370-950, у периоду од 07.00 до 15.00 
часова. Адреса на коју се подноси пријава на конкурс: 
Спортски центар Блаце, 18420 Блаце, Вука Караџића 
19ц, са назнаком „За јавни конкурс за избор директора 
- не отварати“.

        Трговина и услуге

СТР „БАЈА” 
11050 Београд - Звездара

Миријевски венац 62А

Продавац мешовите робе 
на одређено време

УСЛОВИ: минимун III степен стручне спреме; иску-
ство у продаји. Кандидати могу да се јаве на телефон 
064/3081-415, контакт особа Милица Димић. Рок за 
пријављивање на конкурс је 30 радних дана.

„БОЈА“ ДОО ЗА ИЗРАДУ
САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ
25000 Сомбор, Арсенија Чарнојевића 16

тел. 025/416-194
e-mail: office@boja.co.rs

Референт набавке и продаје
на одређено време 

УСЛОВИ: IV, V, VI, VII степен стручне спреме, зани-
мања друмског саобраћаја; одговорни извођач радо-
ва саобраћајне сигнализације - лиценца 470; одговор-
ни пројектант саобраћаја и саобраћајне сигнализације 
- лиценца 3; основна информатичка обука (Windows, 
Word, Excel, Explorer, Outlook), енглески језик - почетни 
ниво. Рок за пријаву је до 17.02.2018. године.

Администрација и управа / Трговина и услуге

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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Трговина и услуге

„DONNA PETROL“ DOO
Београд - Вождовац
Петроварадинска 9
тел. 063/272-116

e-mail: zoran.jovanovic1@yahoo.com

Точилац нафте и нафтних 
деривата на безинској станици

на одређено време 12 месеци, место 
рада: Гроцка - Врчин

3 извршиоца
УСЛОВИ: точилац нафте и нафтних деривата на бен-
зинској станици; рад у сменама и ноћни рад; IV степен 
стручне спреме, без обзира на занимање. Јављање 
кандидата на телефон послодавца. Трајање конкурса 
до 15.02.2018. године.

„БОЈА“ ДОО ЗА ИЗРАДУ
САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 
25000 Сомбор, Арсенија Чарнојевића 16

e-mail: tijanajovanovicboja@gmail.com

Референт набавке и продаје
у Одељењу саобраћајне 

сигнализације, на одређено време
УСЛОВИ: IV, VI, VII степен стручне спреме - грађе-
винска струка; возачка дозвола Б категорије; основна 
информатичка обука (Windows, Word, Excel, Explorer, 
Outlook); енглески језик - почетни ниво; теренски рад. 
Рок за пријаву је до 17.02.2018. године.

„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 конкурса: до попуне радног 
места. Кандидати могу да се јаве на наведене теле-
фонe или да своје радне биографије доставе на и-мејл 
послодавца.

„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 обзи-
ра на образовни профил; обавезно познавање бугар-
ског језика; познавање рада на рачунару; комуни-
кативност 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.

„МАЕСТРО СОКО“ ДОО
Сокобања, Светог Саве 4

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

Mушко - женски фризер
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме траженог обра-
зовног профила; радно искуство 12 месеци. Обез-
беђен превоз, обезбеђен смештај. Трајање конкурса: 
до попуне радног места. Кандидати се могу јавити 
послодавцу путем и-мејла или телефоном. Лице за 
контакт Жељко Баришић.

ALMAKS SECURITY SYSTEMS DOO
11000 Београд, Господара Вучића 129

тел. 011/2852-606

Електроинжењер система 
техничке заштите

УСЛОВИ: VII/1 или VI степен стручне спреме; 
дипломирани инжењер електротехнике за елек-
тронику, дипломирани инжењер електротехнике и 
рачунарства или инжењер електротехнике и рачу-
нарства; 12 месеци радног искуства; возачка доз-
вола Б категорије; обука з Autocad (све верзије и 
сви нивои); енглески језик - средњи ниво. Кандидат 
треба да има интересовања у области техничких 
система безбедности, дојаве пожара, видео надзо-
ра, против провала.

Сервисер - инсталатер система 
техничке заштите

2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, електротехничар 
електронике, електротехничар енергетике или елек-
тротехничар за телекомуникације; возачка дозвола Б 
категорије; основна информатичка обука. 

ОСТАЛО: Кандидати треба да пошаљу свој CV на 
e-mail: almaks@almaks.rs.

ЕУРОТУРС НИШ
18000 Ниш, Цара Душана 94

тел. 018/521-200
e-mail: racunovodstvo@euroturs.rs

Референт за правна питања
особа са инвалидитетом

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани 
правник са познавањем рада на рачунару (MS Office 
пакет).

Књиговођа
особа са инвалидитетом

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме економског 
усмерења, са познавањем рада на рачунару (MS 
Office пакет).

Чувар
особа са инвалидитетом

УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме у било 
ком занимању.

Хигијеничар
особа са инвалидитетом

УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме у било 
ком занимању.

TEAM EXPRESS 018
18000 Ниш, Булевар Немањића 105, лок. 3

e-mail: teamexpress018@gmail.com

Испорука и преузимање пакета
УСЛОВИ: средња стручна спрема, возачка дозвола Б 
категорије.

“СПОРТСКИ ГРАД” ДОО
16000 Лесковац, Булевар ослобођења 35

e-mail: bojana28zivkovic@gmail.com

Продавац за рад у Нишу
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме. Телефон за кон-
такт: 060/8109-270.

“АГРОНОМ КВАТРО” ДОО
18228 Моравски Бујмир

Трговац
за рад у Житковцу, на одређено 

време до 3 месеца
УСЛОВИ: завршен факултет заштите биља или виша 
школа, пожељно радно искуство. Телефон за контакт: 
069/763-086. Рок за пријаву: 15 дана.

УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА
„КУСИЋ ЈЕЗЕРА“

25211 Светозар Милетић
тел. 061/22-70-065

Конобар
пробни рад 1 месец

2 извршиоца
УСЛОВИ: I, II, III, IV степен стручне спреме, кел-
нер, конобар. Рад у сменама. Рок за пријаву је до 
24.02.2018. године.

„БЕЛПЛАСТ“ ДОО 
31311 Бела Земља

e-mail: posao@belplastcompany.com

Шеф финансија
УСЛОВИ: од IV до VII степена стручне спреме, потреб-
но је радно искуство, познавање рада у ИНФО СИС 
апликацији.

Помоћни радник у финансијама
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, пожељно радно 
искуство и познавање рада у ИНФО СИС апликацији.

Комерцијалиста
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, обавезна возач-
ка дозвола Б категорије, пожељно радно искуство на 
овим пословима, знање енглеског језика
ОСТАЛО: Конкурс је отворен до попуне радних места. 
Биографије слати на e-mail: posao@belplastcompany.
com.

www.nsz.gov.rs

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом

Посао се не чека, 
посао се тражи
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“EUROCONS GROUP” DOO
26300 Вршац, Стеријина 19

тел. 060/70-40-785

Сарадник
у Служби за хидропнеуматску 
технику, на одређено време 
12 месеци, са могућношћу 

запошљавања на неодређено време
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломира-
ни машински инжењер, дипломирани економиста; 
потребно је познавање вештине продаје; основно 
информатичко знање (Word, Excel); возачка дозво-
ла Б категорије; енглески језик - виши ниво. Рад је 
теренски и у канцеларији. Место рада: Вршац и Бео-
град (примарно Вршац).

ОСТАЛО: Пријаве, односно радне биографије, слати 
на e-mail: snezana.radosavljevic@eurocons.rs. Оглас је 
отворен 30 дана од дана објављивања у публикацији 
“Послови”.

“EUROCONS GROUP” DOO
26300 Вршац, Стеријина 19

тел. 060/70-40-795

Сарадник за филтрацију, продаја 
филтера за ваздух

на одређено време 12 месеци, 
са могућношћу запошљавања на 

неодређено време
УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме економске 
струке или завршен факултет организационих наука; 
потребно је познавање вештине продаје (радно иску-
ство у продаји); основно информатичко знање (Word, 
Excel); возачка дозвола Б категорије; познавање 
енглеског језика на средњем или вишем нивоу.

ОСТАЛО: Пријаве, односно радне биографије, слати 
на e-mail: snezana.radosavljevic@eurocons.rs. Оглас је 
отворен 30 дана од дана објављивања у публикацији 
“Послови”. 

АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА
LAW FIRM МИТРИЋ

Београд, Булевар краља Александра 43
тел. 011/3340-734

Адвокатски приправник
УСЛОВИ: завршен правни факултет, са просечном оце-
ном 7,50 или више; дужина студирања не више од 6 
година; одлично познавање рада на рачунару (MS 
Word, Excel); познавање енглеског језика (говорног и 
писаног); познавање руског или другог страног језика 
је предност; без радног искуства у струци. Заинтересо-
ване кандидате који испуњавају све наведене услове 
молимо да пошаљу пријаву са биографијом електрон-
ским путем, на адресу: sreckomitric@yahoo.com. Канди-
дати који уђу у ужи избор биће контактирани. Рок за 
конкурисање је 30 дана од дана објављивања огласа.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ПОШТА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
Таковска 2, Београд, ПАК 135403

тел. 011/3064-102
факс: 011/3641-868

e-mail: dirorg@jp.ptt.rs

Спремачица за одржавање 
хигијене

у пословним просторијама Јавног 
предузећа „Пошта Србије“, Београд, 
које се налазе у улицама Таковска 
2, Палмотићева 2, Катићева 14-18, 

Косовска 47, Савска 2
30 извршилаца

Извршиоци посла би били ангажовани по основу уго-
вора о обављању привремених и повремених послова 
у периоду од 29.01.2018. године до 31.03.2018. године.
УСЛОВИ: Заинтересована лица могу да се јаве на броје-
ве телефона: 011/3063-208, 011/3063-221, 011/3063-
215, 011/3064-193.

„КОСМАЈ“ ДОО
11000 Београд, Данијелова 32

тел. 011/2462-526

Бравар
на одређено време од 3 месеца 

УСЛОВИ: III-V степен стручне спреме; КВ или ВКВ 
бравар; возачка дозвола Б категорије; пожељно рад-
но искуство. Кандидати могу да се јаве на телефон 
011/2466-584 или 063/10-29-320. Конкурс је отворен 
до попуне радног места.

МОДНА КУЋА „БАЛАШЕВИЋ“
Београд, Пере Велимировића 13

тел. 011/2662-121

Машински шивач 
3 извршиоца

Пеглер
3 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема, пожељно радно 
искуство у струци. Кандидати треба да се јаве на број 
телефона: 063/215-372.

„ГЕПАРД - ВИС“ ДОО НОВИ САД
21000 Нови Сад, Кочи Ивана 2
тел. 063/234-808, 021/403-490
e-mail: gepardvis@gmail.com

Кројач текстила 
2 извршиоца

Шивач текстила 
2 извршиоца

УСЛОВИ: V, IV, III или II степен стручне спреме; проб-
ни рад 1 месец.

Израђивач горњих делова обуће 
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV, III или II степен стручне спреме.

ОСТАЛО: Пожељно радно искуство. Јављање канди-
дата на горенаведени телефон и имејл. Рок за пријаву 
до 08.02.2018.

“CLEANSERVICE-021” DOO
21000 Нови Сад, Лукијана Мушицког 11

тел. 021/2102-146, 064/6441-931

Хигијеничар
на одређено време 12 месеци 

3 извршиоца
УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме; проб-
ни рад 1 месец.

ОСТАЛО: Теренски рад, рад ван просторија послодав-
ца, обезбеђен превоз. Јављање кандидата на горена-
ведене телефоне од 11 до 13 часова. Рок за пријаву 
до 24.02.2018.

СТР ДИСКОНТ ПИЋА “ФАРАОН ПС”
21131 Петроварадин, Карловачки пут 1

тел. 065/6433-324

Продавац
на одређено време 24 месеца 

3 извршиоца
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, пожељ-
но радно искуство у продаји. Рад у сменама. Јављање 
кандидата на горенаведени број телефона, од 8 до 16 
часова. Рок за пријаву до 07.02.2018.

ГМВ ДОО
21000 Нови Сад, Максима Горког 18

e-mail: gmv.oglas@gmail.com

Office menadžer 
УСЛОВИ: VI/2, VI/1, V или IV степен стручне спреме; 
возачка дозвола Б категорије; основна информатич-
ка обука; енглески језик - средњи ниво. Јављање 
кандидата на горенаведени имејл. Рок за пријаву до 
20.02.2018.

OBLIVION COTTON BROTHERS DOO
21000 Нови Сад

Драгослава Стојановића Сипа 18
тел. 060/0518-698

Шивач
на одређено време 6 месеци 

УСЛОВИ: IV степен - конфекцијски техничар, III сте-
пен - шивач конфекције или кројач и конфекционар, 
II степен - шивач текстила.

Пеглач текстила
на одређено време 6 месеци 

УСЛОВИ: IV, III или II степен стручне спреме.

ОСТАЛО: Рад у сменама. Јављање кандидата на горе-
наведени телефон. Рок за пријаву до 22.02.2018.

МАРИНКА БЛАНУША ПР
ФРИЗЕРСКО-КОЗМЕТИЧКИ

САЛОН НС
„HOLYWOOD“

21000 Нови Сад, Владике Ћирића 21
тел. 063/562-303 

Женски фризер
на одређено време 3 месеца 

УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V, IV, III и II степен, без 
обзира на стручну спрему или V степен фризер - спе-
цијалиста, IV степен - модни женски фризер, III сте-
пен - фризер за жене. Рад у сменама. Јављање канди-
дата на горенаведени телефон од 9 до 18 часова. Рок 
за пријаву до 15.02.2018.

Трговина и услуге

www.nsz.gov.rs

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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АД “СЕНТА-ПРОМЕТ” ТР
24400 Сента, Поштанска 13

тел. 064/6471-767
e-mail: sanja.mandic@sentapromet.com

Продавац
на одређено време 24 месеца 

5 извршилаца
УСЛОВИ: IV степен - економски техничар или про-
давац, III степен - продавац; основна информатичка 
обука; мађарски језик - почетни ниво. Рад у сменама; 
професионална обука (без комерцијалног карактера) 
7 дана. Јављање кандидата на горенаведени имејл и 
телефон. Рок за пријаву до 21.02.2018.

A.D. GENERALI
OSIGURANJE SRBIJA

11070 Нови Београд, Владимира Поповића 8
тел. 064/8110-717

e-mail: dusan.bursacgenerali.rs

Саветник за осигурање живота
за рад у Новом Саду

5 извршилаца
УСЛОВИ: IV степен - администратор осигурања или 
без обзира на стручну спрему; пожељно радно иску-
ство у продаји робе и услуга. Јављање кандидата на 
горенаведени телефон и имејл. Рок за пријаву до 
24.02.018.

“GRAND TOURS” DOO NOVI SAD
21000 Нови Сад, Железничка 23а
e-mail: finansije@grandtours.co.rs

Дипломирани туризмолог 
- продавац туристичких 

аранжмана
на одређено време 6 месеци 

2 извршиоца
УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани туризмолог/мас-
тер туризмолог; дипломирани економиста за туризам 
и угоститељство и дипломирани туризмолог; возачка 
дозвола Б категорије; енглески језик - средњи ниво. 
Пробни рад 6 месеци, рад у сменама. Јављање канди-
дата на горенаведени имејл.

                Медицина

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, без обзира на рад-
но искуство - послодавац је заинтересован и за анга-
жовање приправника. Рад у сменама, дужина радног 
времена 7,5 сати. Трајање конкурса: до попуне. Кан-
дидати могу своје радне биографије да доставе путем 
поште, мејлом или да се јаве путем телефона, лице за 
контакт: Бојана Живковић Ћурчин.

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР 
СУБОТИЦА

Суботица, Алеја маршала Тита 31
тел. 024/644-411

e-mail: kadrovi.gcsub@gmail.com

Медицинска сестра - техничар
на одређено време

3 извршиоца
УСЛОВИ: образовање - медицинска сестра/техничар општи 
смер; радно искуство небитно; положен стручни испит.

Неговатељ
на одређено време

5 извршилаца
УСЛОВИ: II степен стручне спреме; радно искуство 
небитно; завршен курс од 2 месеца до 2 године за 
неговатеља, болничара, геронтодомаћина или 2 годи-
не медицинске школе.

ОСТАЛО: рад у сменама, ноћни рад. Запослени ће 
радити у просторијама Геронтолошког центра, а по 
потреби и ванинституционалну заштиту. У просторија-
ма Геронтолошког центра рад је организован сменски, 
уз ноћни рад. Ванинституционална заштита обезбеђе-
на је само у првој смени (пуно радно време од поне-
дељка до петка, суботом 4 часа). Геронтолошки центар 
не обезбеђује смештај за запослене, већ они падају на 
терет запосленог. Плаћени путни трошкови за градске 
и приградске месне заједнице. Трајање конкурса: до 
попуне. Кандидати могу доставити своје радне биогра-
фије на имејл адресу или да се јаве на телефон посло-
давца. Контакт особа: Биљана Броћиловић.

ДОМ ЗДРАВЉА СЕЧАЊ
Сечањ, Партизански пут бб

тел. 023/384-1017
e-mail: office@domzdravljasecanj.rs

Доктор медицине
на одређено време 

УСЛОВИ: доктор медицине, радно искуство: небит-
но; положен стручни испит; лиценца коморе; основ-
на информатичка обука. Рад у сменама, ноћни рад. 
Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу доћи 
лично на адресу послодавца (радним даном од 7-15 
часова), доставити своје радне биографије на горена-
ведену адресу, на и-мејл office@domzdravljasecanj.rs 
или да се јаве на телефон послодавца.

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

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
„СВЕТИ САВА“

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

Доктор медицине
2 извршиоца

УСЛОВИ: ВСС, медицински факултет; стручни испит, 
лиценца. Кандидат је дужан да уз пријаву приложи: 
диплому о завршеној траженој школи, уверење о тра-
женом стручном испиту, лиценцу издату од надлежог 
органа, кратку биографију са адресом и контакт теле-
фоном. Пријаве се подносе поштом на наведену адре-
су болнице. Пријаве поднете мимо рока и без потпуне 
документације неће се узимати у разматрање.

АПОТЕКА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Краља Петра Првог 67/а

тел. 062/562-654

Дипломирани фармацеут
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства 
и одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет, положен 
стручни испит, лиценца за самосталан рад струци или 
решење о упису у комору. Заинтересовани кандидати 
подносе: пријаву на оглас, кратку биографију, фото-
копију извода из матичне књиге рођених, фотокопију 
уверења о држављанству, фотокопију дипломе или 
уверења о завршеном фармацеутском факултету, 
фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту, фотокопију лиценце за самосталан рад у струци 
или фотокопију решења о упису у комору. Запослени 
обавља послове у складу са описом послова датих у 
Правилнику о систематизацији послова код Апотеке 
„Параћин“. Пријаве са кратком биографијом, адре-
сом и контакт телефоном, као и документа којима се 
доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у 
писарницу или послати на наведену адресу, са назна-
ком „Пријава на конкурс за радно место дипл. фарма-
цеут”. Кандидати могу бити позвани на разговор ради 
пружања додатних података који могу бити важни 
за одлуку о пријему. Неблаговремене, недозвољене, 
непотписане пријаве, као и пријаве са непотпуном и 
неодговарајућом документацијом, неће бити разма-
тране. По завршетку конкурса предата документа се 
неће враћати кандидатима. 

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР 
КЊАЖЕВАЦ

19350 Књажевац, 4. јула 2

Гинеколошко-акушерска сестра
у Служби за гинекологију и 

акушерство, на одређено време до 
повратка запослене са боловања 

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом 
о раду, кандидат треба да испуњава и следеће усло-
ве: завршен IV степен, медицинска школа, смер за 
гинеколошко-акушерску сестру, уверење о положе-
ном стручном испиту за гинеколошко-акушерску сес-
тру. Уз пријаву кандидат треба да приложи: оверену 
фотокопију дипломе о завршеној медицинској шко-
ли за смер гинеколошко-акушерска сестра, оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту 
за гинеколошко-акушерску сестру, извод из матичне 
књиге рођених - венчаних, биографију са адресом, 
телефоном, решење о упису у Комору медицинских 
сестара и здравствених техничара Србије. Прили-
ком заснивања радног односа кандидати су дужни 
да доставе лекарско уверење као доказ о здравстве-
ној способности за послове за које се заснива радни 
однос. Оглас се објављује код Националне службе 
за запошљавање и на сајту Министарства здравља 
РС. Пријаве се предају Одељењу за опште и правне 
послове Здравственог центра Књажевац, Књажевац, 
4. јула 2, у року од 8 дана од дана објављивања.

Трговина и услуге / Медицина

Посао се не чека, посао се тражи
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ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО-
ХИРУРШКЕ БОЛЕСТИ „БАЊИЦА“
11000 Београд, Михаила Аврамовића 28

тел. 011/666-0466

Доктор медицине
пробни рад 3 месеца

4 извршиоца
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, медицински 
факултет; положен стручни испит; познавање нај-
мање једног страног језика; пожељно је претходно 
радно искуство у стационарним здравственим устано-
вама. Кандидати су обавезни да уз пријаву доставе: 
оверен препис или фотокопију дипломе о заврше-
ном медицинском факултету (са просечном оценом 
студирања); оверен препис или фотокопију дипломе 
о положеном стручном испиту; оверен препис или 
фотокопију дипломе о положеном испиту за научно 
звање магистра и/или доктора наука (ако га кандидат 
има); потврду о започетој или завршеној специјализа-
цији, уколико је кандидат завршио или започео спе-
цијализацију; потврду издату од стране Националне 
службе за запошљавање о дужини чекања на запос-
лење; 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); фотоко-
пију личне карте или очитану личну карту (уколико 
лична карта поседује чип); биографију са адресом и 
контакт телефоном.

Медицинска сестра - техничар
пробни рад 3 месеца

10 извршилаца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска шко-
ла - општи смер; положен стручни испит; пожељно је 
претходно радно искуство у здравственим установама 
на истим или сличним пословима. Кандидати су оба-
везни да уз пријаву доставе: оверен препис или фото-
копију дипломе о завршеној средњој медицинској 
школи - општи смер (са просечном оценом); оверен 
препис или фотокопију дипломе о положеном струч-
ном испиту; потврду издату од стране Националне 
службе за запошљавање о дужини чекања на запос-
лење; доказ о радном искуству у струци, укључујући 
и волонтерски стаж (фотокопија радне књижице или 
потврда послодавца); фотокопију личне карте или 
очитану личну карту; биографију са адресом и кон-
такт телефоном.

ОСТАЛО: Пријаве са непотпуном документацијом или 
које нису у складу са условима овог огласа, као и небла-
говремене пријаве, неће бити разматране. Кандидати 
који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

ДОМ ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Краља Милутина 1

тел. 034/323-087

Радник на машини за третман 
медицинског отпада

за рад у Одељењу за управљање 
медицинским отпадом у Служби за 

техничке послове
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа утврђених законом, кандидати треба да 
испуњавају следеће посебне услове: КВ радник - III 
степен стручне спреме; сертификат о завршеној обу-
ци за третман медицинског отпада.

ОСТАЛО: Кандидати подносе документа у оригина-
лу или оверене копије не старије од 6 месеци, и то: 
пријаву на оглас, биографију са адресом и бројем 
телефона; диплому о завршеној школи; сертификат 
о завршеној обуци за третман медицинског отпада; 
извод из матичне књиге рођених; извод из матичне 
књиге венчаних (ако је дошло до промене презимена 
кандидата); уверење о држављанству РС; фотокопију 
личне карте или ишчитану личну карту; уверење да 

се против кандидата не води кривични поступак (уве-
рење суда); уверење да кандидат није осуђиван (уве-
рење МУП-а); приликом заснивања радног односа 
кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као 
доказ о здравственој способности за послове за које 
се заснива радни однос. Пријавом на оглас кандидат 
даје своју сагласност за обраду података о личности у 
сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. Кандидати који испуња-
вају услове огласа биће позвани на разговор ради 
пружања додатних података који могу бити важни за 
одлуку о пријему. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања огласа у публикацији „Посло-
ви“. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће 
разматрати. По завршетку огласа предата докумен-
та се неће враћати кандидатима. Контакт телефон: 
034/323-087. Пријаве се подносе лично или путем 
поште на горенаведену адресу ДЗ.

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
АПОТЕКА „ЛОРА“

Београд, Антифашистичке борбе 21 г
тел. 011/2607-133

e-mail: apoteka.lora@gmail.com

Фармацеутски техничар
место рада: Гуча, општина Лучани, 

на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: стручни испит/лиценца, знање енглеског - 
виши ниво, рад на рачунару, потребно је радно иску-
ство од минимум 12 месеци. Рад у сменама, пробни 
рад. Рок трајања конкурса: до попуне. Кандидати се 
могу јавити послодавцу на горенаведени телефон 
особи за контакт или могу да доставе радне биогра-
фије путем имејла. Особа за контакт: Татјана Анђелић 
Јовановић.

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО
ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ

„Др МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ“
11000 Београд, Др Суботића 5

Сарадник - менаџер за 
управљање отпадом 

на одређено време до 6 месеци, због 
повећаног обима посла, у Одсеку 
за медицински отпад Одељења за 

животну средину и здравље Центра 
за хигијену и хуману екологију

Опис послова и радних задатака: Обавља рад на 
терену из домена послова Одсека. Организује процес 
управљања отпадом у установи. Организује сарадњу 
са трећим лицима у вези прикупљања, преузимања, 
третмана и безбедног одлагања медицинског отпа-
да. Израђује предлог уговора са корисницима услуга 
и представља га начелнику службе за разматрање 
и сагласност. Утврђује трошкове и цену услуге при-
купљања, транспорта, стерилизације и одлагања 
медицинског отпада директору и управи Института. 
Прати трошкове рада постројења и јединице за трет-
ман. Планира набавку потрошног материјала за при-
купљање и третман инфективног и осталог медицин-
ског отпада. Планира и обезбеђује набавку хемијских 
и других индикатора за контролу стерилизације нео-
пходних за рад постројења. Обезбеђује неопходне 
сертификате за опрему и кадар запослених у једи-
ници за третман отпада. Планира и обезбеђује кон-
тинуирано снабдевање потрошним материјалом за 
прикупљање и третман отпада. Прати и контролише 
рад оператера на аутоклаву. Прати и контролише рад 
аутоклава и параметре стерилизације свакодневно. 
Контролише складиште отпада, хигијенске, техничке 
и друге услове. Обавља унутрашњи надзор у уста-
нови над усаглашеношћу квалитета рада у области 
поступања са медицинским отпадом, укључујући и 
јединицу за третман отпада. Планира радно време и 
динамику рада јединице за третман отпада. Контро-
лише и синхронизује реализацију уговора са трећим 
лицима за третман инфективног отпада. Израђује 

радни план постројења и представља га начелнику 
на увид и сагласност. Дефинише и предлаже про-
цедуре рада у јединици за третман. Поставља про-
цедуре рада на видна места, доступна запосленима. 
Координира сарадњу са трећим лицима за третман 
отпада. Извештава начелника Центра о параметри-
ма рада јединице за третман месечно, шестомесеч-
но и годишње. Контролише и планира благовремено 
сервисирање аутоклава и возила за превоз отпада. 
Извештава координатора за медицински отпад о коли-
чинама третираног инфективног отпада у постројењу. 
Извештава Агенцију за заштиту животне средине о 
количинама третираног отпада у постројењу и коли-
чинама генерисаног отпада у Институту за јавно 
здравље Србије. Извештава Министарство енерге-
тике, развоја и заштите животне средине о кретању 
инфективног отпада - попуњава и шаље Документ 
о кретању опасног отпада. Планира потребе за обу-
ком у јединици за третман отпада. Примењује све 
активности прописане методом процене ризика за 
рад на управљању медицинским отпадом. Задужен за 
вођење документације и евиденције. Прати објављи-
вање прописа од значаја за безбедност и здравље 
на раду и управљање отпадом. Прати иновације у 
области управљања отпадом у земљи и иностранству 
и преноси их координатору за медицински отпад. Има 
обавезу личног поседовања валидних сертификата за 
ниво техничара и менаџера за медицински отпад, са 
обавезом обнављања у прописаном року (2 године). 
Прати акциденте у вези са управљањем медицинским 
отпадом и радом јединице за третман отпада. Пише 
шестомесечни и годишњи извештај о раду јединице 
за третман отпада. Прати валидност Дозволе за рад 
постројења коју издаје Министарство енергетике, раз-
воја и заштите животне средине. Сарађује са лицем 
одговорним за управљањем медицинским отпадом, 
именованим од стране Института за јавно здравље 
Србије „Др Милан Јовановић Батут”. Обавља и друге 
послове и задатке из делокруга рада Одсека по нало-
гу шефа Одсека. 

УСЛОВИ: средња стручна или виша стручна спрема 
медицинске или техничке струке; специјалистичке 
струковне студије и на студијском програму безбед-
ност и заштита на раду или високе струковне студије; 
без обзира на радно искуство; организационе способ-
ности. Пријаве и CV слати на e-mail: veljko_milekic@
batut.org.rs или на горенаведену адресу, са назнаком 
„За конкурс - сарадник - менаџер за управљање отпа-
дом“. 

Сарадник - оператер на 
аутоклаву 

на одређено време до 12 месеци, 
због повећаног обима посла, 

у Одсеку за медицински отпад 
Одељења за животну средину и 
здравље Центра за хигијену и 

хуману екологију
Опис послова и радних задатака: Прикупља, преузи-
ма отпад од генератора отпада и обавља припрему 
за стерилизацију у аутоклаву. Обележава отпад који 
се обрађује у аутоклаву. Проверава да ли је ауто-
клав исправан за покретање стерилизације (постоје 
параметри који се електронски контролишу на дис-
плеју апарата). Контролише калибрисање аутокла-
ва и остале опреме за стерилизацију. Убацује отпад 
на стерилизацију у аутоклав. Прати процес стери-
лизације инфективног отпада. Прати и контролише 
параметре стерилизације. Утврђује неправилности у 
раду аутоклава током трајања стерилизације. Иден-
тификује неисправности у раду аутоклава. Иденти-
фикује неисправности у раздвајању отпада преузетог 
од трећих лица за стерилизацију. Води евиденцију о 
стерилизацији и одлагању отпада. Попуњава доку-
ментацију која прати циклусе стерилизације. Припре-
ма дневне извештаје о стерилизацији отпада. Похађа 
редовно обуке у вези послова стерилизације и рада 
аутоклава прописане прописима Републике Србије. 
Примењује мере личне безбедности у раду на ауто-
клаву. Прикупља отпад од трећих лица у договору са 
координатором за рад јединице за третман отпада у 
постројењу. Извештава координатора за управљање 
медицинским отпадом о потребама за рад постројења 

Медицина
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и квалитету потрошног метеријала. Препознаје 
неправилности у раду аутоклава и неправилности 
у складишту за медицински отпад. Обавља остале 
послове по потреби у вези стерилизације и одлагања 
стерилисаног отпада, дефинисане процедурама рада. 
Примењује мере спровођења хигијене и дезинфек-
ције простора и опреме у јединици за третман инфек-
тивног отпада. Обавља рад на терену из домена 
послова Одсека. Обавља и друге послове и задатке из 
делокруга рада Одсека по налогу шефа Одсека.

УСЛОВИ: основна или средња стручна спрема; обука 
за рад на аутоклаву; без обзира на радно искуство; 
организационе способности. Пријаве и CV слати на 
e-mail: prijava@batut.org.rs или на горенаведену адре-
су, са назнаком „За конкурс - сарадник - оператер на 
аутоклаву“.

ОСТАЛО: Само ће кандидати који уђу у ужи избор бити 
обавештени о резултатима. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“ Националне службе за запошљавање и на интернет 
страници Министарства здравља Републике Србије.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА 
КЛИНИКА

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

Медицинска сестра - техничар
на одређено време по основу замене, 

до повратка радника са боловања
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; медицинска 
школа - педијатријског или општег смера; положен 
стручни испит; најмање шест месеци радног искуства. 
Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да 
доставе: кратку биографију, фотокопију личне карте, 
фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију 
дипломе о положеном стручном испиту, фотокопију 
радне књижице или другог доказа о радном искуству 
кандидата (уговори о раду, волонтерски уговори, 
потврда послодавца и сл.). Кандидати који испуњавају 
услове из огласа могу бити позвани на разговор ради 
пружања додатних података који могу бити важни за 
одлуку о пријему (претходно искуство у раду, додат-
но образовање или оспособљеност, дужина трајања 
школовања и сл.). Приликом заснивања радног одно-
са кандидати су дужни да доставе лекарско уверење 
као доказ о здравственој способности за послове на 
које се примају. Пријаве слати у затвореној коверти, 
на наведену адресу клинике, са назнаком радног мес-
та за које се конкурише. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање.

ИНСТИТУТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
11000 Београд, Сокобањска 17

тел. 011/2667-343

Лекар специјалиста физикалне 
медицине и рехабилитације

на одређено време до 6 месеци, у 
организационом делу „Селтерс” у 

Младеновцу
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, медицински 
факултет; обављен приправнички стаж и положен 
стручни испит, положен специјалистички испит из 
физикалне медицине и рехабилитације. Кандидати 
су обавезни да доставе: кратку биографију са адре-
сом, контакт телефоном и имејл адресом, неовере-
не фотокопије радне књижице, дипломе, уверења 
о положеном стручном испиту, положеном специја-
листичком испиту. Пријаве са потребном докумен-
тацијом достављају се у затвореним ковертама, на 
адресу: Институт за рехабилитацију, Краља Петра I 
333-335, Правно одељење - Одсек кадрова, са назна-
ком „Пријава за конкурс - лекар специјалиста физи-
калне медицине и рехабилитације“. Пријаве морају 
да буду примљене у Институту за рехабилитацију 
најкасније осмог дана од дана објављивања огласа, 

и то најкасније до 08.02.2018. године као последњег 
дана рока за подношење пријава, до 14 часова, без 
обзира на начин доставе. Пријаве које буду примље-
не у Институту за рехабилитацију после истека дана и 
сата наведеног у овом огласу одбациће се као небла-
говремене и неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са 
назнаком датума и сата када су примљене у Институту 
за рехабилитацију. Пријаве са непотпуним подацима 
и непотпуном документацијом ће бити одбијене као 
непотпуне.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
„СВЕТИ САВА“

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

Информатичар
на одређено време до 24 месеца

УСЛОВИ: виша или средња школа техничког или 
информатичког усмерање. Кандидат је дужан да уз 
пријаву на оглас приложи: диплому о завршеној тра-
женој школи, кратку биографију са адресом и контакт 
телефоном.

Електричар
на одређено време до 24 месеца

УСЛОВИ: средња стручна спрема или КВ школа елек-
тро струке. Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас 
достави: диплому о завршеној школи електро струке, 
кратку биографију са адресом и контакт телефоном. 

ОСТАЛО: Пријаве се подносе поштом на наведену 
адресу болнице. Пријаве поднете мимо означеног 
рока и без потпуне документације неће се узимати у 
разматрање.

КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
“Др МИРОСЛАВ ЗОТОВИЋ”

11000 Београд, Сокобањска 13
тел. 011/2062-504

Виши физиотерапеут
2 извршиоца

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша медицин-
ска школа - струковни терапеут; положен стручни 
испит; радно искуство са полупокретним и непокрет-
ним пацијентима, као и пацијентима са неуролошким 
обољењима; радно искуство у струци минимум 12 
месеци. Кандидати су обавезни да доставе: кратку 
биографију са адресом, контакт телефоном и мејл 
адресом; неоверену фотокопију дипломе о заврше-
ној школи и положеном стручном испиту. Пријаве са 
потребном документацијом достављају се у затворе-
ним ковертама, на наведену адресу Клинике - Правна 
служба, са назнаком “Пријава за оглас” са навођењем 
радног места за које се конкурише. Пријаве морају да 
буду примљене у клиници најкасније осмог дана од 
дана објављивања огласа, као последњег дана рока 
за подношење пријава, до 14 часова, без обзира на 
начин доставе. Пријаве које буду примљене у клини-
ци после истека дана и сата наведеног у овом огла-
су сматраће се неблаговременим и неотворене ће се 
вратити пошиљаоцу, са назнаком датума и сата када 
су примљене у клиници. Пријаве са непотпуним пода-
цима и непотпуном документаицјом ће бити одбијене 
као неисправне.

ДОМ ЗДРАВЉА
“Др МИЛОРАД ВЛАЈКОВИЋ” 

Барајево, Светосавска 91
тел. 011/8300-186

Доктор медицине
за рад у Служби за здравствену 

заштиту одраслих

Доктор медицине
на одређено време до повратка 

раднице са породиљског одсуства и 
одсуства ради неге детета, за рад у 
Служби хитне медицинске помоћи

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII/1 степен 
и положен стручни испит. Уз пријаву поднети: ове-
рену фотокопију дипломе о завршеном медицинском 
факултету, оверену фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту, оверену фотокопију дозволе 
за рад - лиценце издате од надлежне коморе (ако 
је кандидат из радног односа) или решење о упису 
у комору (ако кандидат није у радном односу), радну 
биографију.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији “Послови”. Пријаве слати 
на наведену адресу путем поште или лично доставити 
у писарницу Дома здравља Барајево.

ДОМ ЗДРАВЉА СВИЛАЈНАЦ
35210 Свилајнац, Краља Петра I 47

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених зако-
ном, кандидата мора да испуњава и следеће посеб-
не услове: 1) висока школска спрема, завршен меди-
цински, стоматолошки или фармацеутски факултет 
и специјализација из области из које Дом здравља 
Свилајнац обавља делатност и најамање пет годи-
на радног стажа из области здравствене заштите; 
или 2) висока школска спрема, завршен правни или 
економски факултет, завршена едукација из области 
здравственог менаџмента код акредитоване установе 
и најмање пет година радног стажа у области здрав-
ствене заштите.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат прилаже 
следећа документа: оверену фотокопију доказа о 
одговарајућој стручној спреми; оверену фотоко-
пију доказа о одговарајућој специјализацији из 
тачке 1 конкурса; оверену фотокопију доказа о 
завршеној едукацији код акредитоване установе за 
кандидате из тачке 2 конкурса; потврду о радном 
стажу из тачке 1 или тачке 2 конкурса; оригинал-
ни извод из матичне књиге рођених са холограмом; 
оригинално уверење о држављанству Републике 
Србије; уверење надлежног суда о некажњавању 
и невођењу кривичног поступка против кандидата; 
личну и пословну биографију; предлог програма 
рада здравствене установе за наредни мандатни 
период од четири године. Пријаве уз које нису при-
ложени тражени докази као и непотпуне и небла-
говремене пријаве неће бити разматране. Рок за 
подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања у публикацији Националне службе 
за запошљавање “Послови”. Пријаве са потребном 
документацијом слати на горенаведену адресу са 
назнаком: „Управни одбор - за избор директора (не 
отварати)“.

Медицина

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом

Национална служба
за запошљавање
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ОПШТА БОЛНИЦА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 12

тел. 035/8155-101

Виши медицински техничар - 
инструментар

на одређено време до повратка 
запосленог са неплаћеног одсуства 

до 6 месеци
УСЛОВИ: виша медицинска школа - смер инструментар 
(VI степен стручне спреме), положен стручни испит.

Медицински техничар општег 
смера

на одређено време, замена 
запослене за време трудничког 

боловања, породиљског одсуства и 
одсуства ради неге детета

3 извршиоца
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера (IV 
степен стручне спреме), положен стручни испит.

Медицински техничар општег 
смера

на одређено време до повратка 
запосленог са неплаћеног одсуства 

до 12 месеци
УСЛОВИ: средња медицинска школа (IV степен струч-
не спреме), положен стручни испит.

Медицински техничар општег 
смера

на одређено време због повећаног 
обима посла до 12 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: средња медицинска школа (IV степен струч-
не спреме), положен стручни испит.

ОСТАЛО: За наведена радна места кандидати под-
носе: пријаву на оглас са кратком биографијом и са 
тачно наведеним радним местом за које кандидат 
конкурише; извод из матичне књиге рођених и извод 
из матичне књиге венчаних (ако је извршена проме-
на презимена); диплому о завршеној школи наведе-
ној у условима за заснивање радног односа (за рад-
но место виши медицински техничар инструментар), 
а за остала радна места поред дипломе доставити и 
сведочанства за сва четири разреда; потврду о поло-
женом стручном испиту; фотокопију радне књижице; 
уверење са евиденције Националне службе за запо-
шљавање; лиценцу или решење о упису у комору; 
лекарско уверење о здравственој способности при-
лаже кандидат приликом заснивања радног односа. 
Приложити фотокопије тражених докумената. Прија-
ве са кратком биографијом, адресом и контакт теле-
фоном, као и документа којима се доказује испуње-
ност услова конкурса, донети лично у писарницу или 
послати на наведену адресу, у затвореној коверти, са 
назнаком “Пријава на оглас”. Неблаговремене прија-
ве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом 
документацијом, неће бити разматране. По заврше-
ном конкурсу предата документа се неће враћати кан-
дидатима.

ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 10

тел. 035/573-186

Доктор медицине
на одређено време због повећаног 

обима посла, на период од 24 
месеца, за рад у Служби за хитну 

медицинску помоћ са санитетским 
превозом

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен 
стручни испит, одобрење за самосталан рад - лицен-
ца или решење о упису у Лекарску комору. Кандидати 
подносе: пријаву на оглас, кратку биографију, фото-
копију извода из матичне књиге рођених и венчаних 
(уколико је дошло до промене презимена), фотоко-
пију уверења о држављанству, фотокопију дипломе 
о завршеном медицинском факултету, фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, фотокопију 
лиценце Лекарске коморе за самосталан рад или 
решење о упису у Лекарску комору, лекарско уве-
рење подноси кандидат који буде изабран на конкур-
су. Пријаве са кратком биографијом, адресом и кон-
такт телефоном, као и документа којима се доказује 
испуњеност услова конкурса, донети у писарницу или 
послати на наведену адресу са назнаком “Пријава на 
конкурс за радно место доктора медицине, за рад у 
Служби за хитну медицинску помоћ са санитетским 
превозом”. Кандидати који испуњавају услове огла-
са могу бити позвани на разговор ради пружања 
додатних података који могу бити важни за одлуку о 
пријему. Неблаговремене, непотписане пријаве, као и 
пријаве са непотпуном и неодговарајућом документа-
цијом, неће бити разматране. По завршетку конкурса 
предата документа се неће враћати кандидатима.

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

тел. 018/804-215

Виши рендген техничар
на одређено време због повећаног 

обима посла
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виши рендген тех-
ничар са положеним стручним испитом. Кандидати су 
у обавези да уз пријаву доставе: оверен препис/фото-
копију дипломе о завршеној вишој медицинској школи, 
оверен препис/фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту, уверење Националне службе за запошља-
вање о дужини чекања на запослење, доказ о радном 
искуству у струци након положеног стручног испита на 
пословима пружања здравствене заштите (фотокопија 
радне књижице или потврда послодавца), биографију 
са адресом и контакт телефоном. Пријаве доставити 
лично или поштом на горенаведену адресу, са назнаком: 
“Пријава на оглас за пријем у радни однос”. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

тел. 018/804-256

Доктор медицине
за рад у Служби за здравствену 
заштиту одраслих становника, 

кућно лечење, здравствену негу и 
епидемиологију, на одређено време 

до повратка одсутног радника
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, доктор медици-
не са положеним стручним испитом. Кандидати су у 
обавези да уз пријаву доставе: оверен препис/фото-
копију дипломе о завршеном медицинском факулте-
ту, оверен препис/фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, биографију са адресом и контакт 
телефоном. Пријаве доставити лично или поштом на 
горенаведену адресу, са назнаком: “Пријава на оглас 
број 1/2018”. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 
УЖИЦЕ

31000 Ужице, Др Веселина Маринковића 4
тел. 031/563-150

Спремечица
на одређено време ради замене 
привремено одсутне запослене, 

за рад у Служби за послове 
менаџмента, административне, 

правне, економско-финансијске, 
техничке и сл. послове

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Зако-
ном о раду, кандидати морају испуњавати и следеће 
посебне услове: завршена основна школа. Уз пријаву 
на оглас кандидати су дужни да доставе доказе о 
испуњености услова, и то: извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, сведочанство о 
завршеној основној школи, уверење о промени пре-
зимена, уколико је кандидат променио презиме. 

ОСТАЛО: Пријаве са доказима о испуњености усло-
ва достављају се непосредном предајом или путем 
поште, на горенаведену адредсу, у року од 8 дана од 
дана објављивања огласа. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати. Изабрани кандидат 
је дужан да пре закључивања уговора о раду достави 
тражене доказе о испуњености услова огласа у ориги-
налу или овереној копији, као и доказ о здравственој 
способности за рад на наведеним пословима.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ И

РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ
11000 Београд, Сокобањска 17а

тел. 2667-755

Виши физиотерапеут
на одређено време по основу замене 

привремено одсутног радника, 
пробни рад од 3 месеца 

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

Возач 
на одређено време, замена 

привремено одсутног радника, 
пробни рад од 3 месеца 

УСЛОВИ: средња стручна спрема саобраћајне струке, 
возачки испит Б категорије, радно искуство 6 месеци.

ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да доставе писа-
ну пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз 
пријаву се подносе оверене фотокопије: дипло-
ме о завршеној школи, извода из матичне књиге 
рођених, уверења о држављанству, потврда да се 
против лица не води судски поступак, радна књи-
жица или други доказ о радном искуству (угово-
ри о раду, волонтерски уговори, потврда посло-
давца), за радно место вишег физиотерапеута 
доставити још и оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту и оверену фотокопију 
лиценце за рад. Пријаве са потребном документа-
цијом достављају се на адресу: Специјална болни-
ца за церебралну парализу и развојну неуроло-
гију, Београд, Сокобањска 17а - Правна служба. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији “Послови”.

Медицина

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих Посао се не чека, 
посао се тражи
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ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ 
ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ 

ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Медицинска сестра - техничар
на Одељењу за акутне плућне 

болести Службе за плућне болести 
Стационара Клинике за педијатрију, 

на одређено време до повратка 
запослене са боловања, до 

13.09.2018, пробни рад 3 месеца 
Опис посла: брине се о пријему, нези и отпусту болес-
ника; спроводи терапију према налогу лекара; прати 
болесника на дијагностичке прегледе; узима и шаље 
материјал на лабораторијске анализе; ради и друге 
послове из свог делокруга а по налогу непосредног 
руководиоца; учествује у сменском раду; за свој рад 
одговорна је непосредном руководиоцу, главној сес-
три Клинике и Института.

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште 
услове прописане законом, као и следеће посеб-
не услове: да поседују средњу стручну спрему - IV 
степен, завршену средњу медицинску школу, смер 
педијатријска сестра - техничар или медицинска сес-
тра техничар; положен стручни испит; лиценца за рад 
(или упис у именик коморе).

ОСТАЛО: Кандидати подносе: својеручно потписану 
молбу за пријем и биографију са адресом, контакт 
телефоном и имејл адресом. Уз молбу се у оригина-
лу или овереној копији подносе следећа документа: 
диплома о завршеној средњој медицинској школи; 
уверење о положеном стручном испиту; дозвола за 
рад - лиценца издата од надлежне коморе или решење 
о упису у именик коморе; уверење да се против кан-
дидата не води кривични поступак (уверење суда), не 
старије од 6 месеци; уверење да кандидат није осуђи-
ван (уверење из полицијске управе), не старије од 6 
месеци; доказ о радном искуству уколико га кандидат 
поседује (оверена копија радне књижице, уговора о 
раду, потврда послодавца). Пријавом на оглас канди-
дат даје своју сагласност за обраду података о лично-
сти у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци 
се не могу користити у друге сврхе. Кандидати који 
испуњавају услове из огласа могу бити позвани на 
разговор ради пружања додатних података који могу 
бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство 
у раду, просечна оцена у току школовања, додатно 
образовање или оспособљености, дужина трајања 
школовања...). Приликом заснивања радног односа 
кандидат је дужан да достави уверење о здравстве-
ној способности за рад на радном месту са повећаним 
ризиком, фотокопију личне карте, доказ о извршеној 
или започетој имунизацији на хепатитис Б, санитар-
ну књижицу. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Оглас је објављен у публикацији 
“Послови” Националне службе за запошљавање и на 
интернет страници Министарства здравља Републи-
ке Србије. Пријаве се предају у затвореној коверти, 
лично или поштом на горенаведену адресу, са назна-
ком „Пријава на оглас за пријем медицинске сестре 
- техничара на Одељењу за акутне плућне болести 
до повратка запослене са боловања по одлуци 268 од 
23.01.2018“.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ САД
21000 Нови Сад, Булевар цара Лазара 75

Поливалентна патронажна сестра 
Опис послова: врши процену здравља, психосо-
цијалног функционисања, услова живота и иденти-
фиковање фактора ризика по здравље породице, 
промоција здравља породице и локалне заједнице 
и едукација о здравим стиловима живота свих чла-
нова породице, идентификовање вулнерабилних 
популационих групација посебно трудница, деце, 
школске деце и старијих од 65 година, укључујући 
ту и ризик њиховог занемаривања и злостављања, 

очување и унапређење здравља деце и подстицање 
њиховог правилног раста и развоја, промоција одго-
ворног родитељства и позитивног односа родитеља 
и деце још пре рођења детета, повезивање породи-
це са службама здравствене, социјалне заштите као 
и са другим структурама у заједници, а у складу са 
потребама породице, здравствени надзор и адек-
ватна интервенција над члановима породице који 
су под посебним ризиком за здравље, као и члано-
вима породице чије је здравље нарушено, посебно 
оних старијих од 65 година, рад на терену и у кући и 
повремена вожња службеног аутомобила, неговање 
односа међусобног уважавања и поверења између 
патронажне сестре и чланова породице. Реализација 
циљева везаних за децу: промоција здравља, уз обез-
беђење адекватне неге детета, подстицање правил-
ног раста и развоја, превенција и смањење појаве 
злостављања и занемаривања деце, бољи односи и 
интеракција деце са родитељима, здравствени над-
зор над децом са посебним ризиком, едукација деце 
и младих о здравим стиловима живота, укључујући ту 
и превенцију болести зависности (пушење, алкохоли-
зам, наркоманију) и заражавање вирусом ХИВ-а.

УСЛОВИ: виша медицинска школа, општи смер или 
основне струковне студије, струковна медицинска 
сестра (VI степен стручне спреме); положен стручни 
испит. Избор између пријављених кандидата врши се 
на основу приложене документације из које се цени 
испуњеност услова.

ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да доставе писану 
пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву 
поднети: фотокопију дипломе о завршеној школи, 
уверење о положеном стручном испиту, фотокопију 
дозволе за рад - лиценце издате од надлежне коморе 
или решења о упису у комору (ако кандидат није у 
радном односу). Кандидати могу бити позвани ради 
пружања додатних података који могу бити потребни 
за одлуку о пријему (радно искуство у струци, просеч-
на оцена током школовања, познавање рада у елек-
тронском здравственом картону, итд.). Ако последњи 
дан рока пада у нерадни дан (субота и недеља) или 
на дан државног празника, рок за подношење прија-
ве истиче првог наредног радног дана. Пријаве са 
непотпуним подацима и непотпуном документацијом 
ће бити одбијене као неисправне. Пријаве које буду 
примљене у ДЗ Нови Сад после истека дана наведе-
ног у овом огласу сматраће се неблаговременим и 
неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком 
датума када су примљене у ДЗ. Одлука о избору кан-
дидата биће донета у року од 30 дана од дана исте-
ка рока за пријаву кандидата. Пријаве са потребном 
документацијом достављају се у затвореним ковер-
тама, на горенаведену адресу, са назнаком „За јавни 
оглас - радно место поливалентна патронажна сестра 
на неодређено радно време”. 

Доктор медицине 
2 извршиоца

Опис послова: обавља прегледе пацијената и упућује 
их на помоћне дијагностичке прегледе, поставља 
рану или дефинитивну дијагнозу, одређује одго-
варајућу терапију, упућује пацијенте на консулта-
тивно-специјалистичке прегледе, на стационарно 
лечење или рехабилитацију, врши оцену здравстве-
ног стања и радне способности, упућује пацијенте на 
лекарску комисију, издаје лекарско уверење, обавља 
мале хируршке и остале интервенције, обавља кућне 
посете, врши утврђивање смрти (мртвозорство), по 
потреби вози службени аутомобил, води прописане 
евиденције, обавља и друге послове у оквиру своје 
струке.

УСЛОВИ: медицински факултет, доктор медицине 
(VII/1 степен); положен стручни испит. Избор између 
пријављених кандидата врши се на основу приложе-
не документације из које се цени испуњеност услова.

ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да доставе писану 
пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву 
поднети: фотокопију дипломе о завршеном факул-
тету, уверење о положеном стручном испиту, фото-
копију дозволе за рад - лиценце издате од надлежне 
коморе или решења о упису у комору (ако кандидат 

није у радном односу). Кандидати могу бити поз-
вани ради пружања додатних података који могу 
бити потребни за одлуку о пријему (радно искуство 
у струци, просечна оцена током школовања, дужина 
трајања 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 подношење пријаве исти-
че првог наредног радног дана. Пријаве са непотпу-
ним подацима и непотпуном документацијом ће бити 
одбијене као неисправне. Пријаве које буду примље-
не у ДЗ Нови Сад 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 избору 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-
наведену адресу, са назнаком “За јавни оглас - радно 
место доктор медицине на неодређено радно време”. 

Специјалиста гинеколог - акушер 
Опис послова: врши систематске прегледе жена, ради 
на здравственом просвећивању, ради на пренаталној 
и перинаталној заштити жена, врши гинеколошки 
преглед, обавља гинеколошко-акушерске интервен-
ције, поставља дијагнозу и одређује терапију, врши 
оцену радне способности, у ординацији за јувенилну 
гинекологију организује здравствено-васпитни рад и 
учествује у тимском раду, обавља и друге послове у 
оквиру своје струке. 

УСЛОВИ: медицински факултет и специјализација 
из гинекологије и акушерства, специјалиста гинеко-
лог-акушер (VII/2 степен); положен стручни испит. 
Избор између пријављених кандидата врши се на 
основу приложене документације из које се цени 
испуњеност услова.

ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да доставе писану 
пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву 
поднети: фотокопију дипломе о завршеном факултету, 
фотокопију уверења о положеном специјалистичком 
испиту, уверење о положеном стручном испиту, фото-
копију дозволе за рад - лиценце издате од надлежне 
коморе или решења о упису у комору (ако кандидат 
није у радном односу). Кандидати могу бити позва-
ни ради пружања додатних података који могу бити 
потребни за одлуку о пријему (радно искуство у стру-
ци, просечна оцена током школовања, дужина трајања 
школовања, познавање рада у електронском здрав-
ственом картону, итд). Ако последњи дан рока пада у 
нерадни дан (субота и недеља) или на дан државног 
празника, рок за подношење пријаве истиче првог 
наредног радног дана. Пријаве са непотпуним пода-
цима и непотпуном документацијом ће бити одбијене 
као неисправне. Пријаве које буду примљене у ДЗ Нови 
Сад после истека дана наведеног у овом огласу сма-
траће се неблаговременим и неотворене ће се врати-
ти пошиљаоцу, са назнаком датума када су примљене 
у ДЗ. Одлука о избору кандидата биће донета у року 
од 30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата. 
Пријаве са потребном документацијом достављају се у 
затвореним ковертама, на горенаведену адресу, са наз-
наком “За јавни оглас - радно место специјалиста гине-
колог - акушер на неодређено радно време”.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

„КОВИН” У КОВИНУ
Ковин, Цара Лазара 253

тел. 013/741-234, факс: 013/741-166

Доктор медицине
на одређено време због повећаног 
обима посла, најдуже до 24 месеца

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

Медицина
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КВ радник молерске струке
на одређено време због повећаног 
обима посла, најдуже до 24 месеца

УСЛОВИ: завршен III степен стручне спреме, без 
обзира на радно искуство. Кандидати су у обавези 
да доставе пријаву са кратком биографијом, фотоко-
пију дипломе о завршеном III степену стручне спре-
ме - доказ о стручној оспособљености за звање молер 
(сертификат).

ОСТАЛО: Изабрани кандидати су у обавези да доста-
ве лекарско уверење. Пријаве са потребним докази-
ма достављају се на горенаведену адресу, у року од 
8 дана од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

„КОВИН” У КОВИНУ
Ковин, Цара Лазара 253

тел. 013/741-234, факс: 013/741-166

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 
27.12.2017. године, поништава се за радно 
место: доктор медицине, на одређено вре-
ме, најдуже 3 месеца, због повећаног оби-
ма посла.

                                                     Ветерина

ПРИВАТНА ВЕТЕРИНАРСКА 
СТАНИЦА

„ЛИБЕРО ВЕТЕРИНА“ ДОО 
24000 Суботица, Боре Станковића 6

e-mail: liberoveterina.su@mts.rs

Доктор ветеринарске медицине
пробни рад 1 месец

2 извршиоца
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, доктор вете-
ринарске медицине, без обзира на радно искуство, 
познавање рада на рачунару, возачка дозвола Б кате-
горије, енглески језик на средњем нивоу. Пожељно 
поседовање лиценце, али није услов. Теренски рад, 
рад у сменама. Слање биографија на имејл. Оглас је 
отворен до 23.02.2018. године.

                        Пољопривреда

ФИЛИП“ ДОО
Пожаревац, Моравска бб

тел. 064/819-37-66
e-mail: gajicfilipdoo@gmail.com

Стручни сарадник у заштити 
биља 

Место рада: Гроцка - Винча
УСЛОВИ: стручни сарадник у заштити биља - саве-
ти и продаја; VII степен стручне спреме, инжењер 
пољопривреде - смер Заштита биља (фитомедицина); 
основно знање рада на рачунару; пожељно радно иску-
ство од 12 месеци у заштити воћарских култура и проме-
ту пестицида. Кандидати могу своје пријаве послати на 
имејл адресу и јавити се на телефон послодавца.

„ДЕМЕТРА РБ“ ДОО
Нови Београд, Зарија Вујошевића 80

Уређење и одржавање околине - 
баштован

привремени и повремени послови
10 извршилаца

УСЛОВИ: I, II, III, IV, V степен стручне спреме. Трајање 
конкурса: до попуне. Потребно је да кандидати 
пошаљу пријаве на имејл адресу: office@demetrarb.
com, а могу се и јавити на телефон: 011/3112-798.

ЗАВОД „НУВАН“ ДОО
21000 Нови Сад, Новосадског сајма 58/4

тел. 021/442-025, 021/530-714
063/8034-721

Техничар у служби ДДД
на одређено време 12 месеци 

2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен, пољопривредни техничар за 
производњу биља, ветеринарски техничар, санитар-
но-еколошка сестра или пољопривредни техничар за 
узгој стоке и живине; возачка дозвола Б категорије. 
Јављање кандидата на горенаведене телефоне. Рок 
за пријаву до 22.02.2018.

ДОО „НОВО ПЛУС“
25220 Црвенка, Моше Пијаде 99

тел. 065/9738600

Агроном
на одређено време 

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, ратарски тех-
нолог, дипломирани инжењер пољопривреде; нај-
мање једна година радног искуства; рад са пољоприв-
редном механизацијом; возачка дозвола Б категорије. 

Механичар пољопривредних 
машина

на одређено време 
УСЛОВИ: средња стручне спреме, механичар 
пољопривредних машина; возачка дозвола Б катего-
рије; рад са пољопривредном механизацијом.

ОСТАЛО: Пријаве се могу слати на e-mail: novoplusdoo@
gmail.com. Рок за пријаву је до 15.02.2018.

       Индустрија и грађевинарство

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 са лиценцом 
овлашћеног интерног ревизора; 5 година радног 
искуства у привреди. Трајање конкурса: до попуне. 
Кандидати могу да се јаве на контакт телефон, лице 
за контакт: Александар Галић.

„СЛОЖНА БРАЋА ЗОРАН
И НЕЛЕ“ ДОО

Дрмановићи, Нова Варош
31320 Нова Варош

e-mail: sloznabracazoraninele@gmil.com  
тел. 065/6094-666, 033/640-85

Дипломирани грађевински 
инжењер 

2 извршиоца
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, са искуством. 
Плата по договору, храна и стан обезбеђени. 

„ЕНАЛ-ЕЛЕКТРО“ ДОО
Београд

тел. 063/1828-255

Електромонтер - 
електроинсталатер

место рада: запошљавање у 
Републици Србији, након тога 

упућивање запослених на 
привремени рад у СР Немачку

50 извршилаца
Опис посла: монтажа, одржавање и ремонт електро-
инсталација, електро-енергетске и мернорегулационе 
опреме 

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, електро 
струке; радно искуство: небитно. Теренски рад, обез-
беђен смештај, обезбеђен превоз, обезбеђена исхра-
на, осмочасовно радно време. Трајање конкурса: до 
попуне радног места. Кандидати могу да се јаве на 
телефон послодавца. 

ГЕОСОНДАЖА
Ниш - Медиjана, Византијски булевар 32/5

тел. 060/4050-049, 064/1850-941

Инжењер геологије
на одређено време

ОБРАЗОВАЊЕ: дипломирани инжењер геологије, 
смер геотехника, VII/1 степен; радно искуство: 12 
месеци; положен стручни испит; знање енглеског 
језика на средњем нивоу; возачка дозвола Б катего-
рије. Рад на терену, обезбеђен превоз. Трајање кон-
курса: до попуне. Кандидати могу да се јаве послода-
вцу на горенаведене бројеве телефона.

Медицина / Ветерина / Пољопривреда / Индустрија и грађевинарство

Национална служба
за запошљавањеПосао се не чека, посао се тражи

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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TESSIL INDUSTRY GROUP DOO
18000 Ниш, Пантелејска 58

Производни/текстилни радник
10 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у било ком зани-
мању, са радним искуством у текстилној индустрији 
од 3 месеца. Телефон за контакт: 064/8636-903. Рок 
за пријаву: 28.02.2018. године.

„ATENIC COMMERCE“ DOO
32000 Чачак

Машински инжењер за послове 
машинске обраде

за рад у Алексиначком Руднику
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме: дипломирани 
машински инжењер са радним искуством у струци 
преко 5 година. Опис послова: израда технолошког 
поступка машинске обраде на нумерички управља-
ним алатним машинама; израда технолошког поступ-
ка машинске обраде на универзалним алатним 
машинама; израда алата и прибора на производним 
линијама за производњу шавних цеви.

Електроничар
за рад у Алексиначком Руднику

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, инжењер елек-
тронике; IV или III степен стручне спреме електротех-
ничке струке; техничар за електронику; техничар за 
аутоматику и мернорегулациону технику; радно иску-
ство у струци преко 2 године. Опис послова: дијагно-
стиковање кварова; текуће одржавање и поправка 
кварова на електронској опреми технолошких линија 
за производњу цеви, алатних машина и транспортној 
опреми; сервисирање електронских карата и склопо-
ва; уградња нових електронских склопова

Механичар за хидраулику и 
пнеуматику

за рад у Алексиначком Руднику
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме машин-
ске струке; механичар за хидраулику и пнеуматику; 
машинбравар; алатничар; аутомеханичар; познавање 
хидрауличних и пнеуматских симбола и добро читање 
функционалних и монтажних шема; радно искуство у 
струци преко 2 године. Опис послова: дијагностико-
вање кварова, текуће одржавање и поправка неис-
правних хидрауличних и пнеуматских система; пре-
глед, демонтажа, монтажа и поправка хидрауличних 
и пнеуматских компоненти (пумпи, вентила, развод-
ника, хидро и пнеуматских цилиндара).

Радник у производњи
за рад у Алексиначком Руднику

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме машинске 
струке: машинбравар, бравар монтер, машински тех-
ничар, алатничар. Опис послова: рад на производним 
линијама за производњу челичних шавних цеви.

ЕНЕРГОПРОЈЕКТ
ВИСОКОГРАДЊА АД

11070 Нови Београд
Булевар Михаила Пупина 12

тел. 011/310-15-66, 063/690-678

Тесар
на одређено време до 10 месеци 

10 извршилаца

Армирач
на одређено време до 10 месеци 

5 извршилаца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, провера способ-
ности - тестирањем. Пријаве слати на e-mail: b.srnic@
energovg.rs.

ORION WORLD DOO
34000 Крагујевац, Горњомилановачка 45

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

Металоглодач
на одређено време 24 месеца 

2 извршиоца
УСЛОВИ: средња стручна спрема у наведеном зани-
мању; минимум 2 године радног искуства на послови-
ма металоглодача; возачка дозвола Б категорије. Рад 
у сменама.

Оператер на штампи/
ситоштампар

на одређено време 24 месеца 
5 извршилаца

УСЛОВИ: средња стручна спрема у наведеном зани-
мању; возачка дозвола Б категорије; рад на рачунару. 
Рад у сменама.

Металостругар
на одређено време 24 месеца 

2 извршиоца
УСЛОВИ: средња стручна спрема у наведеном зани-
мању; минимум 2 године радног искуства на посло-
вима металостругара; возачка дозвола Б категорије. 
Рад у сменама. 

ОСТАЛО: Начин конкурисања - кандидати могу за 
више информација позвати на горенаведени број 
телефона или да проследе CV на горенаведену имејл 
адресу, најкасније до 10.02.2018. године.

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

тел. 064/8677-120, 021/2100-778

Радник у производњи ПВЦ и АЛУ 
столарије 

2 извршиоца

Столар 
2 извршиоца

Фарбар 
2 извршиоца

Гипсар 
2 извршиоца

Зидар 
3 извршиоца

Тесар 
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV, III или II степен стручне спреме; пробни 
рад 1 месец. Обезбеђен превоз и исхрана. Јављање 
кандидата на горенаведене телефоне. Рок за пријаву 
до 23.03.2018.

„ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН“
АД НОВИ САД

21000 Нови Сад, Марка Миљанова 15
тел. 021/6615-556, 063/563-014

Израда порцеланске масе
на одређено време 3 месеца 

3 извршиоца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме. Обезбеђен превоз. 
Јављање кандидата на горенаведене телефоне од 
07.30 до 14 часова. Рок за пријаву до 16.02.2018.

         Саобраћај и везе

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

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

Возач теретног возила са 
приколицом

место рада: Београд, Ваљево, 
Сремска Митровица, Рума, Инђија, 
Стара Пазова, на одређено време

30 извршилаца
УСЛОВИ: возач, III степен стручне спреме, радно 
искуство 12 месеци; возачка дозвола Е категорије. Рад 
у сменама, ноћни рад, обезбеђен превоз, обезбеђен 
смештај, обезбеђена исхрана, дужина радног времена 
45 сати недељно. Трајање конкурса: до попуне. Разго-
вор са послодавцем организован сваког радног дана 
од 08 до 15 часова, на адреси: 29. новембар 1, Бео-
град - Звездара. Кандидати могу своје радне биогра-
фије да доставе путем поште, мејлом или да се јаве 
на наведени број телефона, лице за контакт: Бобан 
Шапоњић.

„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, Београд - 

Земун
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, радно искуство 
пожељно, возачка дозвола Е категорије, положен 
ADR испит. Трајање конкурса: до попуне. Кандида-
ти 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 или 
мејлом, лице за контакт: Ненад Станојевић. 

„DALLUMO“ DOO 
Београд - Звездара, Мезијска 16
тел. 063/311-290, 063/310-447
e-mail: dallumodoo@gmail.com

Возач
Место рада: Гроцка

УСЛОВИ: возач, превоз терета; I - IV степен стручне 
спреме, без обзира на занимање; Ц категорија; рад-
но искуство 2 године. Трајање конкурса до попуне, 
јављање кандидата на телефон послодавца, контакт 
особа Александар Миладиновић. 

„И-ТАКСИ НАВИГАТОР“ ДОО 
Зрењанин

Возач такси возила
10 извршилаца

УСЛОВИ: III степен, возач друмског возила, КВ, III 
степен било које стручне спреме; без обзира на 
радно искуство; возачка дозвола Б категорије - нај-
мање 5 година поседовања возачке дозволе; основна 
информатичка обука (Windows, Word, Excel, Explorer, 
Oulook). Рад у сменама и ноћни рад. Јављање кан-
дидата на телефон: 023/511-580 или 064/840-27-47, 
достављање радних биографија на увид: Железнич-
ка 84, Зрењанин или на и-мејл адресу: office@i-taxi.rs. 
Трајање конкурса: 28.02.2018.

Индустрија и грађевинарство / Саобраћај и везе 
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ЦОВ „ЦАКИЋ“ ДОО АУТО-ШКОЛА
18400 Прокупље, Краљевића Марка 39

тел. 027/324-333

Предавач саобраћајних прописа, 
испитивач

за рад у Комисији за полагање 
теоретског и практичног испита

УСЛОВИ: V, VI или VII степен стручне спреме сао-
браћајне струке, лиценца за предавача - испитивача 
и инструктора Б категорије. Зарада - 65.000 динара.

Инструктор вожње Б категорије
2 извршиоца

УСЛОВИ: V степен стручне спреме, инструктор 
вожње, возачка дозвола Б категорије, лиценца за 
инструктора вожње Б категорије. Зарада - 32.000 
динара.

ОСТАЛО: стални радни однос са 100% или 50% рад-
ног времена, плаћени су путни трошкови у висини 
месечне аутобоске карте, ако је кандидат удаљенији 
од 80 километара обезбеђени су стан и храна. Лице 
за контакт је Милица Цекић, телефон 065/3251-225 
или 027/324-333.

          Наука и образовање

БЕОГРА Д

ОШ „БОРА ЛАЗИЋ“
11406 Влашка

тел. 011/8201-378
e-mail: os.boralazic@gmail.com

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 

запослене на радно место
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидати морају 
да испуне услове из чл. 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (одговарајуће образовање 
прописано чланом 8 истог Закона и услове утврђене 
правилником Министарства просвете, поседовање одго-
варајуће психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са ученицима, да су држављани Србије, да нису 
правоснажном пресудом осуђивани за кривична дела 
набројана у чл. 139, да за њих није у складу са Законом 
утврђено дискриминаторно понашање и да знају језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад). Докази 
о одговарајућем образовању, знању језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад и држављанству дос-
тављају се уз пријаву на конкурс. Неблаговремене прија-
ве и пријаве без одговарајућих тражених доказа биће 
одбачене без разматрања. Приправници се примају у 
складу са одредбама Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Рок за пријаву је 8 дана.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИХАИЛО МЛАДЕНОВИЋ СЕЉА“

11561 Дудовица
тел. 011/8187-011

Наставник разредне наставе
на одрђено време ради замене 

одсутне запослене преко 60 дана, у 
подручном одељењу Жупањац

УСЛОВИ: услови су прописани чланом 139 став 1 и 
члановима 140, 142 и 144 став 1 и 2 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС” бр. 88/17) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17). Потребно 
је да кандидат има: одговарајуће образовање: 1) на 
студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије), и то: (1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; (2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинар-
не, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно сручне области или области педа-
гошких наука; 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; да има психичку, физичку и здравствену спососб-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик и језик на којем се оставарује обра-
зовно-васпитни рад. Лице из члана 140 овог закона 
мора имати образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која 
садржи: попуњен и одштампан пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја; оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 
уверење о држављанству Републике Србије (ориги-
нал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рену фотокопију); доказ о неосуђиваности из МУП-а 
(оригинал или оверена фотокопија); доказ о знању 
српског језика на којем се изводи образовно-васпитни 
рад, уколико одговарајуће образовање није стечено 
на српском језику (оригинал или оверена фотокопија); 
радну биографију. Доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. 
Кандидати који су изабрани у ужи избор биће упућени 
на психолошку процену способности за рад се децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих поступа-
ка. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговаремене и непотпуне пријаве се неће 
узимати у разматрање. Приложена документација се 
не враћа. Информације о конкурсу могу се добити на 
телефон школе: 011/8187-011. Пријаве се подносе на 
горенаведену адресу школе, са назнаком „За конкурс”.

ОШ „ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ“
11000 Београд, Ресавска 61

тел. 011/3612-545

Наставник италијанског језика
са 89% радног времена, на одређено 

време до повратка запослене са 
породиљског боловања и боловања 

ради неге детета
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме- високо образо-
вање за предмет италијански језик, и то: на студија-
ма другог степена - мастер академске студије са завр-
шеним студијама првог степена за студијски програм 
или главни предмет/профил италијански језик или 
на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова. Уз 
пријаву са биографијом треба поднети оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству (не старије од шест месеци), уверење 
суда да против кандидата није покренута истрага и 
доказ о неосуђиваности кандидата за кривична дела 
утврђена у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања тј. извод из казнене 
евиденције, који прибавља кандидат у Министарству 
унутрашњих послова надлежне полицијске упра-
ве. 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 одго-
варајуће високошколске установе да је кандидат поло-
жио испит из српског језика. Доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са ученицима се 
прибавља пре закључења уговора о раду. Кандидат 
попуњава пријавни формулар који се преузима на 
званичној интернет страници Министарства просвете 
науке и технолошког развоја, а који се налази у делу 
„Ново на сајту”, а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом доставља шко-
ли. Сва документа се прилажу у оригиналу или као ове-
рене фотокопије. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
се неће узимати у обзир. Одлуку о избору кандидата 
доноси конкурсна комисија након обављеног разгово-
ра са кандидатима који испуњавају прописане услове 
и доноси решење о избору кандидата у року од осам 
дана од дана обављеног разговора са кандидатима. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе и путем телефона: 361-2545. Пријаве 
на оглас и потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом, слати на наведену 
адресу школе или донети лично у секретаријат школе, 
радним даном од 09.00 до 12.00 часова.

Саобраћај и везе / Наука и образовање

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Услови за пријем у радни однос

Члан 139

  У радни однос у установи може да буде 
примљено лице, под условима прописаним 
законом и то ако:
1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену 

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

за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним 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 српски језик и језик на којем остварује 

образовно-васпитни рад.

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

 Докази о испуњености услова из става 1 тач. 
1), 3)-5) овог члана саставни су део пријаве 
на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог 
члана прибавља се пре закључења уговора 
о раду.

Национална служба
за запошљавање
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ВИСОКА ТУРИСТИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

11070 Нови Београд
Булевар Зорана Ђинђића 152а
тел. 011/269-82-22, 319-66-30

Предавач за немачки језик
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: академски назив магистра филолошких 
наука - немачки језик, најмање два објављена рада у 
часопису који је категоризован од Министарства про-
свете Републике Србије, оцене студената или проце-
не комисије за избор у звање. Уз пријаву доставити 
оверену фотокопију дипломе о стеченом академском 
називу магистра филолошких наука - немачки језик, 
фотокопије насловних страница и страница са катало-
гизацијом у Народној библиотеци Републике Србије, 
чланака са ознаком категоризације часописа од 
Министарства просвете Републике Србије. Пријаве са 
доказима о испуњености услова за заснивање радног 
односа и избор у звање прописаних одредбама Зако-
на о високом образовању, подносе се на наведеној 
адреси, са назнаком „За конкурс“.

ПРВА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11000 Београд, Цара Душана 61

тел. 011/2629-321

Наставник енглеског језика и 
књижевности

на одређено време ради замене 
одсутне запослене, до њеног 

повратка са породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: наставник енглеског језика и књижев-
ности: професор, односно дипломирани филолог 
за енглески језик и књижевност; мастер филолог 
(студијски програм Англистика; студијски програм 
или главни предмет, односно профил Енглески 
језик и књижевност); мастер професор језика и 
књижевности (студијски програм или главни пред-
мет, односно профил Енглески језик и књижевност) 
- све према Правилнику о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у гиманзији (“Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017 и 11/2017). 
Општи услови: 1) одговарајуће образовање; 2) пси-
хичка, физичка и здравствена способност за рад са 
децом и ученицима; 3) неосуђиваност у смислу чл. 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017); 
4) држављанство Репубике Србије; 5) да зна српски 
језик и језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад. Докази о испуњености услова под 1), 
3), 4) и 5) подносе се уз пријаву на конкурс, а о 
испуњености услова под 2) пре закључења уговора 
о раду. Кандидати су дужни да уз пријаву на кон-
курс поднесу: кратку биографију; попуњени форму-
лар за пријем у радни однос у установи образовања 
и васптиања (доступан на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја); оверену фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми или уверења о стеченом високом 
образовању, ако диплома није уручена; уверење 
о неосуђиваности; уверење о држављанству (ори-
гинал или оверену фотокопију); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); 
уверење (потврду) о образовању из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стеченом у 
току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина и 
6 бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова или оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу. Пријаве се достављају секрета-
ријату лично или поштом. Неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање. Додатне информа-
ције на телефон 011/2629-321.

ВИСОКА ГРАЂЕВИНСКО-
ГЕОДЕТСКА ШКОЛА

11000 Београд, Хајдук Станкова 2
тел. 011/2422-178

Професор струковних студија за 
ужу научну област Геодезија и 

геоинформације
на одређено време

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова треба да 
испуњавају и услове предвиђене чланом 74 Закона 
о високом образовању („Сл. гласник РС” бр. 88/17), 
односно завршен грађевински факултет, одсек за 
геодезију, научни назив доктора наука и способност 
за наставни рад. Уз пријаву приложити биографију, 
списак радова и оверене преписе диплома, на горе-
наведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА „БЕЈЗА”
11030 Београд, Орфелинова 57

e-mail: ana.klaic@bejza.rs

Наставник немачког језика
на одређено време

УСЛОВИ: филолошки факултет, група за немачки 
језик, VII степен стручне спреме; пожељно радно 
искуство у настави; рад на рачунару (Microsoft Office, 
Интернет). Пријаве са биографијом слати на имејл 
адресу: ana.klaic@bejza.rs.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЛАДА ОБРАДОВИЋ КАМЕНИ”

11070 Нови Београд, Добановачка 2а
тел. 011/215-49-75, 215-54-76

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2017/2018. године
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде 
примљено лице под условима прописаним чл. 139 и 
140 Закона о основама система образовања и вас-
питања и под условима прописаним Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства и заједно са њим достављају 
оверену копију дипломе о одговарајућем образо-
вању, уверење о држављанству Републике Србије, 
доказ о неосуђиваности правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њих није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање. Конкурс спроводи конкурсна 
комисија коју именује директор школе. Комисија 
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у 
радни однос у року од 8 дана од дана истека рока за 
пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи 
избор, у року од 8 дана упућују се на психолошку 
процену способности за рад са ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања приме-
ном стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од 8 дана од 
дана пријема резултата психолошке процене спо-
собности за рад са ученицима. Конкурсна комисија 

обавља разговор са кандидатима са листе и доноси 
решење о избору кандидата у року од 8 дана од дана 
обављеног разговора. Пријавни формулар са доку-
ментацијом доставити на наведену адресу у року од 
15 дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/2027-809

Асистент за ужу научну област 
Математичка анализа

на одређено време од 36 месеци
УСЛОВИ: студент докторских студија који је студије 
првог и другог степена завршио са укупном просеч-
ном оценом најмање 8,00 или VII/2 степен стручне 
спреме, академски назив магистар наука. Уз молбу је 
потребно поднети биографију, оверену копију дипло-
ме и уколико кандидат поседује и списак научних 
радова и сепарате истих. Ближи услови за избор су 
утврђени чл. 71 ст. 1 Закона о високом образовању 
(“Сл. гласник РС”, бр. 44/2010) и чланом 91 Статута 
Математичког факултета. Молбе са потребним доку-
ментима могу се доставити Факултету на наведену 
адресу или лично предати у Секретаријату Факултета, 
сваког радног дана од 10 до 15 часова, у року од 8 
дана од објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ
У БЕОГРАДУ

ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ 
УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

Београду, Краља Петра 4

Сарадник у звање самосталног 
уметничког сарадника за ужу 
уметничку област Примењено 

сликарство
на период од 4 године

Сарадник у звање уметничког 
сарадника за ужу уметничку 
област Примењено вајарство

на период од 4 године
УСЛОВИ: Право учешћа на конкурсу имају лица која 
испуњавају услове прописане Законом о високом 
образовању, Минималним условима за избор у звање 
наставника и сарадника у пољу уметности, у пољу 
друштвено-хуманистичких и у пољу техничко-техно-
лошких наука на Факултету примењених уметности у 
Београду (бр. 03-28/2 од 15.03.2016, бр. 03-28/2-2 од 
27.09.2016, бр. 03-28/2-3 од 29.12.2016. и бр. 03-28/7-
1 од 16.11.2017.), општим актима Универзитета умет-
ности у Београду и Факултета примењених уметности 
у Београду.

ОСТАЛО: Кандидати подносе: 1) пријаву на конкурс 
у три примерка, 2) радну биографију на прописа-
ном обрасцу 2 у три примерка, 3) електронску форму 
обрасца 2 на једном CD-у, 4) пет до десет оригинал-
них радова и пројеката, достављених у електронској 
форми на 4 CD-а, ужа уметничка област Примењено 
сликарство (радионица за мозаик), ужа уметничка 
област Примењено вајарство (радионица за камен); 
5) потписани списак радова датих у електронској фор-
ми, 6) документација у вези радова (каталози и дру-
га документа који су пратећа документација стручне 
и уметничке биографије кандидата), 7) потписани 
списак приложене документације (каталози и друга 
документа који су пратећа документација стручне и 
уметничке биографије кандидата), у пет примерака, 
8) оверену фотокопију или оверен препис дипломе 
у једном примерку, 9) 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 
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(члан 62 став 4 Закона о високом образовању). Кан-
дидат који има искуство у педагошком раду са сту-
дентима доставља доказ о педагошком раду и оцену 
педагошког рада у студентским анкетама током цело-
купног изборног периода (ако га је било). Образац 2 
и Минимални услови за избор у звање наставника и 
сарадника у пољу уметности, у пољу друштвено-ху-
манистичких и у пољу техничко-технолошких наука 
на Факултету примењених уметности у Београду (бр. 
03-28/2 од 15.3.2016, бр. 03-28/2-2 од 27.9.2016, бр. 
03-28/2-3 од 29.12.2016. и бр. 03-28/7-1 од 16.11.2017.) 
налазе се на сајту факултета (www.fpu.bg.ac.rs). Рок 
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Документација се подноси Правној служби 
Факултета примењених уметности у Београду, Краља 
Петра 4, канцеларија 17, у термину од 10 до 13 часова. 
За додатне информације тел. 060/520-77-21. Приложе-
ну 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.

УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА 
ШКОЛА

11000 Београд, Југ Богданова 28
тел. 2631-899, 2633-250

Наставник економске 
групе предмета: Пословна 

кореспонденција, Финансијско 
пословање, Економика 

туристичких и угоститељских 
предузећа, Основи економије, 

Маркетинг у туризму и предмета 
Агенцијско и хотелијерско 
пословање (блок настава)
на одређено време преко 60 

дана, до повратка запосленог, са 
99,29% радног времена, са радом 

у Школској радионици у хотелу 
„Палас” у Београду

УСЛОВИ: високо образовање. Кандидат треба да испуња-
ва услове у складу са чл. 139 Закона о основама система 
образовања и вапитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017) и 
Правилником о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада Трговина, угоститељство и тури-
зам; да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 139 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; да има држављанство Републике Србије; да 
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз 
пријаву на конкурс је неопходно доставити: кратку био-
графију; оверену фотокопију дипломе; оверену фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту или доказ о 
положеном испиту за лиценцу, а за кандидате који немају 
положен стручни испит, односно испит за лиценцу, доказ 
да имају образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стеченим на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова (достављају канди-
дати који конкуришу за послове наставника); уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал или оверену 
фотокопију, на старију од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверену фотопију); фото-
копију или ишчитану личну карту. Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима се доноси пре закључења уговора о раду, а 
доказ о неосуђиваности прибавља установа. Предвиђе-
на је психолошка процена способности за рад са децом 
и ученицима са уже изабраним кандидатима, коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања.

Кухињска радница
на одређено време преко 60 дана, 
до повратка запосленог, са радом 
у Школској радионици у хотелу 

„Палас” у Београду

УСЛОВИ: основна школа. Уз пријаву на конкурс је 
неопходно доставити: оверену фотокопију доказа о 
стеченом образовању (основна школа); уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал или ове-
рену фотокопију, не старију од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверену фото-
пију); фотокопију или ишчитану личну карту. Доказ из 
казнене евиденције прибавља послодавац. Лекарско 
уверење (не старије од 6 месеци) изабрани кандидат 
доставља послодавцу пре закључења уговора о раду. 

ОСТАЛО: Пријава са доказима о испуњености усло-
ва конкурса, са назнаком „За конкурс”, доставља се 
на наведену адресу школе. Неблаговремене пријаве, 
као и пријаве са непотпуном и неовереном докумен-
тацијом, неће бити узете у разматрање. Напомена: 
Угоститељско-туристичка школа, Југ Богданова 28, у 
Београду, у свом саставу има и Школску радионицу 
хотел „Палас”, Топличин венац 23, у Београду. Кон-
такт особа - помоћници директора за наставу: Јелена 
Шалипуровић и Душан Комленац, телефон: 011/2633-
250, 011/2631-899.

ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Београд, Булевар краља Александра 73
тел. 011/3218-553

Ванредни професор за ужу 
научну област Геодезија у 
инжењерским областима

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из 
уже научне области којој наставни предмет припада. 
Кандидати поред општих услова треба да испуња-
вају и услове предвиђене одредбама Закона о висо-
ком образовању, Статута Универзитета у Београду 
и Статута Грађевинског факултета Универзитета у 
Београду, као и других општих аката Универзитета и 
Факултета. Уз пријаву доставити биографију са пода-
цима о досадашњем раду, списак научних радова и 
оверен препис диплома. Рок за пријављивање је 15 
дана од дана објављивања кoнкурса. Непотпуне и 
неблаговремено достављене пријаве неће се узети у 
разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВОСЛАВНИ

БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Мије Ковачевића 11б

Доцент за ужу научну област 
Практично богословље/Тежиште 
истраживања теологија црквене 

музике
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме - докторат пра-
вославних богословских наука из уже научне области 
за коју се конкурс расписује, као и претходно заврше-
не основне студије православне теологије, објавље-
ни стручни и научни радови претежно из области за 
коју се конкурс расписује и способност за наставни и 
научни рад. Предност ће имати кандидати са радним 
искуством у академској настави и раду са студенти-
ма из уже научне области, као и кандидати који имају 
активног искуства и остварених резултата у примење-
ним аспектима сфере општег научног интересовања. 
Остали услови конкурса су предвиђени Законом о 
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017), 
Статутом Универзитета у Београду и Статутом Факул-
тета и осталим општим актима Универзитета и Факул-
тета, у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата.

ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима: биогра-
фија, библиографија (списак научних и стручних 
радова), радови, дипломе о одговарајућој стручној 
спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству и благослов надлежног епископа, као 
и докази о радном искуству у академској настави и 

раду са студентима из уже научне области и оства-
реним резултатима у примењеним аспектима сфере 
општег научног интересовања, подносе се на адресу: 
Универзитет у Београду, Православни богословски 
факултет, Мије Ковачевића 11б, у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса.

БОР

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЉУБИЦА ЈОВАНОВИЋ 

РАДОСАВЉЕВИЋ“
19321 Подвршка, Маршала Тита 16 

тел. 019/806-003
e-mail: ospodvrska@gmail.com

Наставник физичког васпитања 
и физичког и здравственог 

васпитања
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
са 35% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање, односно струч-
на спрема према чл. 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017) и према Правилнику о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи (“Сл. гласник - Просветни гласник РС”, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016 и 2/2017); 
психичка физичка и здравствена способност за рад 
са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; држављанство Републике Србије; 
да кандидат зна српски језик и језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат уз пријавни формулар који се 
налази се на сајту Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, доставља: оригинал или ове-
рене фотокопије дипломе, извода из матичне књиге 
рођених (нови образац) и уверења о држављанству, 
не старије од 6 месеци; доказ о познавању српског 
језика (осим кандидата који су одговарајуће образо-
вање стекли на српском језику); уверење надлежне 
полицијске управе/суда о неосуђиваности. Доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима изабрани канди-
дат доставља пре закључења уговора о раду. У току 
трајања поступка одлучивања о избору кандидата, 
конкурсна комисија врши ужи избор кандидата који 
се у року од 8 дана од дана истека рока за подношење 
пријава упућују на претходну проверу психофизичких 
способности за рад са децом и ученицима коју врши 
Национална служба запошљавања, о чему ће кан-
дидати бити благовремено обавештени. Пријаве са 
доказима о испуњавању услова конкурса могу се под-
нети лично или поштом на адресу школе, са назнаком 
„Пријава на конкурс“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

Наука и образовање
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ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ
19210 Бор, Војске Југославије12

Универзитетски сарадник у 
звању асистента за ужу научну 

област Минералне и рециклажне 
технологије

на одређено време, изборни период 
од 3 године 

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом 
и Статутом Техничког факултета, као и Правилником 
о стицању звања и заснивању радног односа универ-
зитетских наставника и сарадника на Универзитету 
у Београду, кандидат треба да испуњава и следеће 
посебне услове за рад: VII/1 степен стручне спреме, 
дипломирани инжењер рударства, модула Рециклаж-
не технологије и одрживи развој и уписане докторске 
академске студије. Остали услови утврђени су одред-
бом члана 83 Закона о високомо бразовању (“Сл. 
гл. РС”, бр 88/2017) и члана 109 Статута Техничког 
Факултета у Бору. 

Универзитетски сарадник у 
звању сарадника у настави за 

ужу научну област Минералне и 
рециклажне технологије

на одређено време, изборни период 
од 1 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом 
и Статутом Техничког факултета, као и Правилником 
о стицању звања и заснивању радног односа универ-
зитетских наставника и сарадника на Универзитету 
у Београду, кандидат треба да испуњава и следеће 
посебне услове за рад: VII/1 степен стручне спреме, 
дипломирани инжењер рударства, модула Рециклаж-
не технологије и одрживи развој и уписане мастер 
академске студије. Остали услови утврђени су одред-
бом члана 84 Закона о високом образовању (“Сл. 
гл. РС”, бр 88/2017) и члана 109 Статута Техничког 
факултета у Бору. 

Универзитетски сарадник у 
звању сарадника у настави за 
ужу научну област Економија

на одређено време, изборни период 
од 1 године 

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом 
и Статутом Техничког факултета, као и Правилником 
о стицању звања и заснивању радног односа универ-
зитетских наставника и сарадника на Универзитету 
у Београду, кандидат треба да испуњава и следеће 
посебне услове за рад: VII/1 степен стручне спреме, 
дипломирани економиста и уписане мастер академ-
ске студије. Остали услови утврђени су одредбом 
члана 83 Закона о високом образовању („Сл. гл. РС“ 
88/2017) и члана 109 Статута Техничког Факултета у 
Бору.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс неопходно је доста-
вити доказе о испуњавању услова конкурса (биогра-
фија, списак радова, копије научних и стручних радо-
ва, диплома о одговарајућој стручној спреми, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, 
потврда надлежног органа о непостојању сметње из 
члана 75 став 4 Закона о високом образовању (каз-
нена евиденција МУП-а), документа у оригиналу или 
овереном препису и не старија од 6 месеци). Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће бити разматране. 
Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању услова 
достављају се на адресу: Технички Факултет у Бору, 
19210 Бор, Војске Југославије 12. Рок за пријаву на 
конкурс је 15 дана од дана објављивања.

ЧАЧАК

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС”

Заблаће
тел. 032/5813-012

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: дужност директора школе може да обавља 
лице које испуњава услове прописане чланом 139, 
чланом 140 ст. 1 и 2 и изузетно ст. 3 и чланом 122 ст. 5 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017) и то: да поседује 
одговарајуће образовање из чл. 140 ст. 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања стечено 
за наставника у подручју рада: разредне и предмет-
не наставе у основној школи и стручног сарадника и 
то: 1. на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије другог 
степена из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; лице из става 1 тачка 1 
подтачка 2 члана 140 мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета; 2. 
на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; да има дозво-
лу за рад (лиценцу) за наставника, васпитача и струч-
ног сарадника, односно положен стручни испит; да је 
прошао обуку и положен испит за директора устано-
ве; да има најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да зна срп-
ски језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад. Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан 
кандидат са одговарајућим образовањем из члана 
140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“ 88/2017), дужност 
директора може да обавља и лице које има образо-
вање из члана 140 став 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ 88/2017) - 
наставник предметне или разредне наставе, дозволу 
за рад наставника, васпитача или стручног сарадника, 
обуку и положен испит за директора установе и нај-
мање десет година рада у установи образовања након 
стеченог образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат доставља: 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем високом образовању; оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, односно 
испита за лиценцу; доказ о обуци и положеном испи-
ту за директора установе (уколико кандидат поседује 
такав документ, а ако не дужан је да положи испит за 
директора у року од две године од дана ступања на 
дужност), потврду да има најмање осам година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; уверење 
о држављанству Републике Србије и извод из мати-
чне књиге рођених; доказ о знању српског језика на 
ком се изводи образовно-васпитни рад (уколико одго-
варајуће образовање није стечено на српском јези-
ку), доказ да није осуђиван правоснажном пресудом 

за наведена кривична дела (издат по објављивању 
конкурса); доказ да против кандидата није покренут 
кривични поступак или истрага за наведена кривич-
на дела (издат по објављивању конкурса); лекарско 
уверење да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима (не старије 
од шест месеци); доказ о резултату стручно-педагош-
ког надзора у раду кандидата - извештај просветног 
саветника (уколико је кандидат имао појединачни 
стручно-педагошки надзор) - резултат стручно-педа-
гошког надзора школе и оцену спољашњег вредно-
вања школе (овај доказ достављају само кандидати 
који су раније вршили дужност директора установе); 
радну биографију са кратким прегледом кретања у 
служби. Кандидат изабран за директора школе који 
нема положен испит за директора дужан је да у року 
од две године од дана ступања на дужност положи 
испит за директора. Рок за пријављивање на конкурс 
је 15 дана од дана објављивања. Пријаву на конкурс, 
заједно са потребном документацијом, доставити 
школи на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава 
на конкурс за избор директора” или лично у секрета-
ријату школе, од 9 до 13 часова сваког радног дана. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе лично или путем телефо-
на: 032/5813-012.

ГЊИЛАНЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
„МАРКО РАЈКОВИЋ“

Врбовац

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће 
услове: да имају одговарајуће образовање из члана 
140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања за наставнике те врсте школе и подручја 
рада, за педагога и психолога; да имају држављанство 
Републике Србије; да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом; да нису осуђивани, 
у складу са одредбом члана 139 став 1 тачка 3 Закона; 
да поседују лиценцу, односно дозволу за рад наставни-
ка, васпитача и стручног сарадника; да имају положен 
испит за директора; да имају осам година рада у школи 
на пословима образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања; да поседују стручне и орга-
низационе способности; изузетно, ако се на конкурс 
не пријави ниједан кандидат са одговарајућим обра-
зовањем из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања, дужност директора 
основне школе може да обавља лице које има одгова-
рајуће образовање из члана 140, став 3 Закона о осно-
вама система образовања за наставника те врсте шко-
ле; дозволу за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника, обуку и положен стручни испит за дирек-
тора школе и најмање и 10 година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање кандидата је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз 
пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: ове-
рену копију дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању у складу са одредбом члана 140 Закона; доказ 
о поседовању лиценце за рад; доказ о радном стажу 
у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом; уверење да кандидат није осуђиван, у складу 
са одредбом Закона члана 139, став 1 тачка 3 Закона; 
уверење о држављанству Републике Србије; доказ о 
резултату стручно-педагошког надзора у раду канди-
дата (извештај просветног саветника); доказ о резул-
татима стручно-педагошког надзора школе и оцену 
спољашњег вредновања за кандидата на конкурсу који 
је претходно обављао дужност директора школе; био-
графију са прегледом кретања у служби и предлогом 
програма рада директора школе. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе и на 
e-mail: školeosmarkorajkovic@hotmail.rs.

Наука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи
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Наука и образовање

ЈАГОДИНА

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
35250 Параћин, Драгољуба Јовановића 2

тел. 035/570-877

Наставник француског језика и 
књижевности

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана, 

до повратка са функције, са 25% 
радног времена 

УСЛОВИ: Кандидат треба да поред општих услова за 
заснивање радног односа испуњава и посебне услове 
прописане чл. 139, 140, 143 и чл. 144 Закона о основама 
система образовања и васпитања и Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника из општеобразов-
них предмета, стручних сарадника и васпитача у струч-
ним школама. Уз пријаву на конкурс кандидати трба да 
приложе: оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању, уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, 
доказ о знању језика на којем се изводи образовно-вас-
питни рад у школи - српски језик (уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику), уверење о посе-
довању физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима доставља се пре закључења угово-
ра о раду, доказ о неосуђиваности - уверење полицијске 
управе са изводом из казнене евиденције, кратку био-
графију, попуњен и одштампан пријавни формулар са 
сајта Министарства просвете. Сва документа се прилажу 
у оригиналу или као оверене фотокопије.

ОСТАЛО: Избор се врши у складу са Законом о осно-
вама система образовања и васпитања. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се разматрати. У 
складу са чланом 155 кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом, достављају 
установи. Кандидати који уђу у ужи избор биће поз-
вани на разговор и послати на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за запошљавање.

КИКИНДА

ОШ “МОРА КАРОЉ”
23324 Сајан, Велика 71

тел. 0230/66-004

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образо-
вање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања, на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) у складу са Зако-
ном о високом образовању почев од 10. септембра 
2005. године, или да има високо образовање на основ-
ним студијама у трајању најмање 4 године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године за наставника, за педагога и психолога; 
да има дозволу за рад - лиценцу за наставника, психо-
лога или педагога, одн. положен стручни испит; да има 
обуку и положен испит за директора установе (уколи-
ко нема дужан је да савлада обуку и положен испит 
за директора на начин и у роковима које пропише 
министар); да има најмање 8 година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања и васпитања; да поседује 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених 

међународним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да је државља-
нин Републике Србије; да зна српски језик и језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад (мађарски 
језик); да испуњава услове из члана 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс 
достави следећу документацију: оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 
извод из матичне књиге рођених - оригинал или ове-
рену фотокопију које није старије од 6 месеци; оверену 
фотокопију или препис уверења о положеном струч-
ном испиту за наставника или педагога или психолога 
или испиту за лиценцу, оверену фотокопију уверења о 
положеном испиту за директора установе (уколико га 
не поседује дужан је да га положи у року до 2 године 
од дана ступања на дужност), уверење о радном стажу 
у области образовања и васпитања; доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима- од надлежне службе медицине рада 
издат у претходних 6 месеци; уверење надлежног суда 
да није подигнута оптужница или покренута истрага, 
уверење о неосуђиваности из МУП-а, као и уверење 
надлежног привредног суда да кандидат није осуђиван 
за привредни преступ; уверење о држављанству Репу-
блике Србије оригинал или оверену фотокипу издат 
у претходних 6 месеци; оригинал или оверену фото-
копију дипломе или уверења о завршеном средњем, 
вишем или високом образовању на српском језику или 
оверену фотокопију потврде или уверења о положе-
ном испиту из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе, оригинал или оверену фото-
копију дипломе или уверења о завршеном средњем, 
вишем или високом образовању на мађарском језику 
или оригинал или оверену фотокопију потврде или 
уверења о положеном испиту из мађарског језика 
по програму одговарајуће високошколске установе, 
радну и животну биографију својеручно потписане; 
оквирни план рада за време мандата, фотокопију или 
испис личне карте, доказ о образовању из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова 
праксе у установи у складу са Европским системом 
преноса бодова. Попуњен формулар за пријаву на кон-
курс који се налази на сајту Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја. Уколико кандидат посе-
дује доказ о резултату стручно-педагошког надзора у 
раду доставља извештај просветног саветника (ориги-
нал или оверена фококопија). Уколико се на конкурс 
пријављује лице које је претходно обављало дуж-
ност директора установе, дужно је да достави доказ о 
резултатима стручно-педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања (оригинал или оверену 
копију). Пријаве са приложеном документацијом слати 
на адресу школе: 23324 Сајан, Велика 71, са назнаком 
„Конкурс за избор директора - не отварати”. Рок за под-
ношење пријаве на конкурс је 15 дана рачунајући од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. 

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

ИСПРАВКА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
38220 Косовска Митровица

Филипа Вишњића бб
тел. 028/425-473, 028/425-475

Оглас објављен 24.01.2018. године у публи-
кацији „Послови“ мења се за радно место: 
наставник у звање редовног професора за 
научну област Историјске, археолошке и кла-
сичне науке, ужу научну област Историја умет-
ности, и исправно треба да гласи:

Наставник у звање ванредног професора 
за научну област Историјске, археолошке и 
класичне науке, ужу научну област Историја 

уметности
на одређено време од 5 година

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
38220 Косовска Митровица, Лоле Рибара 29

тел. 028/425-335

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: за директора може бити изабрано лице које 
испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег 
високог образовања из чл. 140 став 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања (високо 
образовање стечено на студијама другог степена - 
мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије, по пропису који 
уређује високо образовање или на основним студија-
мау трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године) за наставника, стручног сарадника 
Економско-трговинске школе; поседовање дозволе 
(лиценце) за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника; поседовање психичке, физичке и здравс-
твене способности за рад са децом и ученицима; посе-
довање држављанства Републике Србије; неосуђива-
ност правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; познавање српског језика и језика на 
којем се остварује образовно-васпитни рад; најмање 
осам година рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања. Директора установе бира министар, на 
период од четири године.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће бити узете у разматрање. Уз пријаву 
на конкурс кандидат подноси: доказ о држављанству 
(уверење о држављанству, односно извод из матичне 
књиге рођених); оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању; оверену фотокопију докумената 
о положеном испиту за лиценцу, односно стручном 
испиту; доказ о знању језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад (осим кандидата који су одгова-
рајуће образовање стекли на том језику); потврду о 
радном искуству; одговарајуће лекарско уверење; 
доказ о неосуђиваности и непостојању дискрими-
наторног понашања; преглед кретања у служби са 
биографским подацима (необавезно); доказе о резул-
тату стручно-педагошког надзора у раду кандида-
та (извештај просветног саветника), а уколико се на 
конкурс јави лице које је претходно обављало дуж-
ност директора установе, дужно је да достави резул-
тате стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања. Пријаве са кратком биогра-
фијом и потребним документима послати на адресу 
Економско-трговинска школа, Косовска Митровица, 
Лоле Рибара 29. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити на број 028/425-335.

КРАГУЈЕВАЦ

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ТРГОВИНСКО-УГОСТИТЕЉСКА 

ШКОЛА „ТОЗА ДРАГОВИЋ”
34000 Крагујевац, Саве Ковачевића 25

тел. 034/6333-237

Оглас објављен у публикацији „Послови“ број 748 
од 25.10.2017. године, поништава се у целости.

www.nsz.gov.rs
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Наука и образовање

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 034/306-800

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

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, докторат из 
научне области за коју се бира и завршена одгова-
рајућа специјализација.

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

фармација
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, докторат из 
научне области за коју се бира.

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

екологија
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, докторат из 
научне области за коју се бира и завршена одгова-
рајућа специјализација. 

Наставник у звању доцента за 
ужу научну област Биохемија

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, докторат из 
научне области за коју се бира. 

Наставник у звању доцента за 
ужу научну област Фармацеутска 

биотехнологија
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: завршене интегрисане академске студије 
фармације, докторат из научне области за коју се бира.

ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим одредба-
ма Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС” 
бр. 88/2017), Статутом Универзитета у Крагујевцу, 
Правилником о начину и поступку заснивања радног 
односа и стицању звања наставника Универзитета у 
Крагујевцу и Статутом Факултета медицинских нау-
ка у Крагујевцу, у складу са којима ће бити извршен 
избор пријављених кандидата. Уз пријаву на кон-
курс потребно је доставити и: биографију, фотоко-
пију 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 Комисије 
за квалитет о педагошком раду. Упутством за приме-
ну, начин достављања, попуњавања и утврђивање 
релевантних докумената које кандидат доставља у 
току поступка избора у звање Универзитета у Крагује-
вцу (http://www.kg.ac.rs/Docs/Uputstvo_KPP_Izbor_u_ 
zvanje.docx) и Одлуком о изменама и допунама Упут-
ства (http://www.kg.ac. rs/Docs/Odluka_o_izmenama 
_i_dopunama_uputstva_Izbor_u_zvanje.pdf), утврђена 
је обавеза кандидата да релевантна документа која 
прилаже ради оцене испуњености општих услова, 
као и обавезних и изборних елемената прописаних 
чланом 8 Правилником о начину и поступку засни-
вања радног односа и стицању звања наставника 
Универзитета у Крагујевцу достави и у електрон-
ској форми (на компакт диску - CD). Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за 
пријаву је 15 дана од дана објављивања.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 306-800

Сарадник у звању асистента за 
ужу научну област Инфективне 

болести
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном 
просечном оценом најмање 8, уписане докторске 
академске студије и завршена одговарајућа специја-
лизација. Услови утврђени одговарајућим одредбама 
Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС” бр. 
88/2017), Статутом Универзитета у Крагујевцу и Ста-
тутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу, у 
складу са којима ће бити извршен избор пријављених 
кандидата.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: биогра-
фију, потврду о уписаним докторским студијама у 
текућој школској години, фотокопију оверених дипло-
ма, списак стручних и научних публикација и по један 
примерак тих публикација у складу са упутством 
које се налази на страници Факултета http://www.
medf.kg.ac.rs/dokumenti_za_izbor.php. Сву конкурсну 
документацију са доказима о испуњености услова 
конкурса, сви кандидати су у обавези да доставе и у 
електронској форми (на компакт диску - CD). Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок 
за пријаву је 15 дана од дана објављивања.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 034/306-800

Истраживач сарадник за ужу 
научну област Неурологија
на одређено време 4 године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном 
просечном оценом најмање 8 (осам), уписане доктор-
ске академске студије.

ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим одредбама 
Закона о високом образовању (“Сл.гласник РС” бр. 
88/2017), Закона о научноистраживачкој делатности 
(“Сл.гласник РС” бр. 110/2005, 50/2006, 18/2010 и 
112/2015), Статутом Универзитета у Крагујевцу и Ста-
тутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу, у 
складу са којима ће бити извршен избор пријављених 
кандидата. Уз пријаву на конкурс доставити: биогра-
фију, потврду о уписаним докторским студијама у 
текућој школској години, фотокопију оверених дипло-
ма, списак стручних и научних публикација и по један 
примерак тих публикација у складу са упутством које 
се налази на страници Факултета http://www.medf.
kg.ac.rs/dokumenti_za_izbor.php. Сву конкурсну доку-
ментацију са доказима о испуњености услова конкур-
са, кандидати су у обавези да доставе и у електрон-
ској форми (на компакт диску-CD). Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за пријаву 
је 15 дана од дана објављивања.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 034/306-800

Истраживач - приправник за ужу 
научну област Интерна медицина

на одређено време 3 године
УСЛОВИ: завршене интегрисане академске студије 
медицине са укупном просечном оценом најмање 8 и 
уписане докторске академске студије.

Истраживач - приправник за ужу 
научну област Интерна медицина

на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршене интегрисане академске студије 
медицине са укупном просечном оценом најмање 8 и 
уписане докторске академске студије.

Истраживач - приправник за ужу 
научну област Интерна медицина

на одређено време 3 године
УСЛОВИ: завршене интегрисане академске студије 
медицине са укупном просечном оценом најмање 8 и 
уписане докторске академске студије.

Истраживач - приправник за ужу 
научну област Болести зуба и 

ендодонција
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршен стоматолошки факултет са укуп-
ном просечном оценом најмање 8 (осам) и уписане 
докторске академске студије.

ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим одредбама 
Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС” бр. 
88/2017), Закона о научноистраживачкој делатности 
(“Сл. гласник РС” бр. 110/2005, 50/2006, 18/2010 и 
112/2015), Статутом Универзитета у Крагујевцу и Ста-
тутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу, у 
складу са којима ће бити извршен избор пријављених 
кандидата. Уз пријаву на конкурс доставити: биогра-
фију, потврду о уписаним докторским студијама у 
текућој школској години, фотокопију оверених дипло-
ма, списак стручних и научних публикација и по један 
примерак тих публикација у складу са упутством које 
се налази на страници Факултета http://www.medf.
kg.ac.rs/dokumenti_za_izbor.php. Сву конкурсну доку-
ментацију са доказима о испуњености услова конкур-
са кандидати су у обавези да доставе и у електронској 
форми (на компакт диску - CD). Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за пријаву 
је 15 дана од дана објављивања.

КРАЉЕВО

ОШ “ЈОВАН ЦВИЈИЋ”
36208 Сирча

тел. 036/5446-264

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандитат тре-
ба да испуњава услове из члана 139 и 140 Закона о 
основама система образоваља и васпитања („Сл. 
гл. РС“ 88/2017), и то: да има одговарајуће образо-
вање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гл. РС“ 88/2017) 
за наставника школе, педагога или психолога; звање 
стечено на основним студијама у трајању од најмање 
4 године по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005; звање стече-
но на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије, студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука); да има 
дозволу за рад наставника и стручног сарадника у 
школи; да има обуку и положен испит за директора 
установе; да има најмање осам година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзи-
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ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик. Уз пријаву кандидат подноси: био-
графију са кретањем у служби, адресом становања, 
бројем телефона, адресом електронске поште; ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом образовању- не 
старију од 6 месеци; оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту (лиценци) - не старију 
од 6 месеци; потврду о радном искуству из области 
образовања и васпитања; доказ о неосуђиваности 
и непостојању дискриминаторног понашања - уве-
рење МУП-а, са датумом из 2018.; доказ да се про-
тив њега не води кривични поступак - потврда суда 
са датумом из 2018.; извод из матичне књиге рође-
них; извод из књиге држављана Републике Србије 
- не старије од 6 месеци; доказ да има психичку и 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима - лекарско уверење - са датумом из 2018.; 
оверену фотокопију лиценце за директора уколико је 
поседује; оквирни план рада за време мандата; доказ 
о резултатима стручно-педагошког надзора школе у 
оцени спољашњег вредновања уколико се на конкурс 
пријавило лице које је у претходном периоду обавља-
ли дужност директора; доказ о резултатима струч-
но-педагошког надзора о раду кандидата - извештај 
просветног саветника; уверење факултета да је слу-
шао наставу на српском језику. Пријаве доставити 
лично или поштом на адресу: Основна школа „Јован 
Цвијић”, 36208 Сирча, са назнаком „Пријава на кон-
курс за директора“. Рок за достављање пријава је 15 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе и преко телефона 
036/5446-264.

ФАКУЛТЕТ ЗА МАШИНСТВО И
ГРАЂЕВИНАРСТВО У КРАЉЕВУ

36000 Краљево, Доситејева 19 
тел. 036/383-377 

Сарадник у звање асистента 
за ужу научну област Теорија 

конструкција
на одређено време од 3 године

Сарадник у звање асистента 
за уже научне области 

Хидротехника и Саобраћајнице
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија из научне 
области за коју се бира и који је сваки од претходних 
степена студија завршио са укупном просечном оце-
ном најмање 8.00. Поред општих услова утврђених 
законом кандидат треба да испуњава услове пред-
виђене Законом о високом образовању („Службени 
гласник Републике Србије” број 88/2017), Статутом 
Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст II-01-
360 од 28.04.2017. године), Статутом Факултета за 
машинство и грађевинарство у Краљеву (пречишћен 
текст 1811 од 16.11.2017. године) и Правилником о 
условима, начину и поступку избора у звање сарадни-
ка Факултета (број 1145/5 од 06. 10. 2015. године), у 
складу са којима ће бити извршен избор пријављених 
кандидата. Уз пријаву доставити: биографију, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству, доказ о испуњавању услова конкурса у погле-
ду школске спреме - оверене фотокопије диплома о 
одговарајућој стручној спреми, потврду о уписаним 
докторским студијама или одлуку о прихваћеној теми 
докторске дисертације, одговарајући доказ надлеж-
ног органа у погледу неосуђиваности у смислу чла-
на 72 став 4 Закона о високом образовању и члана 
124е став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, спи-
сак научних и стручних радова као и саме радове и 
све остале доказе од значаја за избор. Пријаве са 
доказима о испуњавању услова конкурса достави-
ти на горенаведену адресу у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремено 
достављене пријаве неће се разматрати.

ОШ „ДРАГАН МАРИНКОВИЋ“
36203 Адрани

тел. 036/841-223

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат тре-
ба да испуњава услове из чл. 140 ст 1 и 2, чл. 122 и 
139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Службени гласник РС” број 88/2017) и услове 
прописане Правилником о ближим условима за избор 
директора установе образовања и васпитања (“Служ-
бени гласник РС” број 108/2015), и то: да има одгова-
рајуће високо образовање за наставника у основној 
школи, односно педагога или психолога, стечено на 
студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије), и то: (1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педа-
гошких наука; на основним студијама у трајању од нај-
мање 4 године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; лице 
из тачке 1) подтачка (2) мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета; да 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, да није осуђивано 
правоснажном пресудом за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију; да против њега није покренут кривични 
поступак, доношењем наредбе о спровођењу истра-
ге, потврђивањем оптужнице којој није претходи-
ла истрага или доношењем решења о одређивању 
притвора пре доношења оптужног предлога за наве-
дена кривична дела, непостојање дискриминаторног 
понашања, утврђеног у складу са законом; да канди-
дат није осуђиван правоснажном пресудом за прив-
редни преступ у вршењу раније дужности; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик, 
као језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад; да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; дозволу за рад за 
наставника, педагога или психолога, обуку и положен 
испит за директора установе и најмање 8 година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да приложи дока-
зе да испуњава наведене услове, и то: оверену копију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању; доказ 
о поседовању дозволе за рад - оверену копију уверења 
о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу; 
доказ о годинама рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања - потврду (у оригиналу или оверену фото-
копију) о годинама рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања, од најмање 8 година; уверење надлеж-
ног суда да против кандидата није покренут кривични 
поступак и да није покренута истрага, уверење изда-
то од надлежне полицијске управе о казненој еви-
денцији за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 1 
Закона о основама система образовања и васпитања 
и уверење Привредног суда да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом за привредни преступ у 
вршењу раније дужности - сва 3 уверења не старија од 
6 месеци; уверење о држављанству Републике Србије 
(у оригиналу или оверену фотокопију), не старије од 6 
месеци; извод из матичне књиге рођених (у оригиналу 
или оверену фотокопију); доказ/уверење да кандидат 
има обуку и положен испит за директора школе (у ори-
гиналу или оверену фотокопију). Пријава која не буде 

садржала доказ/уверење о савладаној обуци и поло-
женом испиту за директора неће се сматрати непотпу-
ном, а уколико кандидат буде изабран биће у обавези 
да у законском року положи испит за директора школе; 
доказ да кандидат зна језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад - српски језик (само кандидат који 
образовање није стекао на српском језику). Кандидат 
доставља потврду одговарајуће високошколске устано-
ве да је положио испит из српског језика - у оригина-
лу или оверену фотокопију; доказ о резултату стручно 
педагошког надзора у раду кандидата (извештај про-
светног саветника), ако га поседује (оверена копија). 
У супротном је потребно доставити потврду надлежне 
школске управе, да није вршен стручно-педагошки 
надзор кандидата; доказ о резултатима стручно-пе-
дагошког надзора школе и оцену спољашњег вред-
новања за кандидата који је претходно обављао дуж-
ност директора школе (оверена копија). У супротном је 
потребно доставити потврду надлежне школске упра-
ве да у периоду његовог мандата није вршен струч-
но-педагошки надзор школе; биографију, са контакт 
телефоном и адресом електронске поште, са кратким 
прегледом кретања у служби, стручном усавршавању 
и предлогом програма рада директора школе; доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са ученицима- лекарско уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и учени-
цима. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узимати у разма-
трање. Пријаву са пратећом документацијом доставити 
лично или је послати на адресу ОШ „Драган Маринко-
вић“ Адрани бб, 36203 Адрани, са назнаком „Пријава 
на конкурс за избор директора“. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе и на 
телефон 036/841-223.

КРУШЕВАЦ

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 

“БИСЕРИ”
37240 Трстеник, Радоја Крстића бб

тел. 037/711-134

Оглас објављен 24.01.2018. у публикацији 
“Послови” за радно место васпитача на 
одређено време, исправља се у називу рад-
ног места и исправно треба да гласи: вас-
питач на неодређено време. Остали услови 
огласа остају непромењени.

ОШ “ИВО ЛОЛА РИБАР”
37230 Александровац, Крушевачка 16

тел. 037/3552-353

Наставник француског језика
са 45% радног времена, на одређено 

време до повратка раднице са 
породиљског одсуства, у издвојеном 

одељењу школе у Злегињу

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 

раднице са породиљског одсуства, 
за рад у издвојеном одељењу школе 

у Лаћиследу
УСЛОВИ: Кандидати треба да попуне пријавни фор-
мулар који се налази на званичној интернет страни-
ци Министарства, а потребну документацију заједно 
са одштампаним пријавним формуларом достављају 
установи. Уз пријавни формулар кандидати треба да 
приложе: оверену фотокопију дипломе у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи, ориги-
нал или оверене фотокопије уверења о држављан-
ству Републике Србије (не старије од 6 месеци) и 
извода из матичне књиге рођених. У радни однос у 
установи може да буде примљено лице под условима 
прописаним законом и ако није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изре-
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чена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање. Потребно је да кандидати поседују пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, која се доказује лекарским уве-
рењем пре закључења уговора о раду са изабраним 
кандидатом. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављи-
вања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.

ШОСО „ВЕСЕЛИН НИКОЛИЋ“
Крушевац, Луке Ивановића 17

тел. 037/446-700

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 

одсутног запосленог
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање 
за рад са децом ментално ометеном у развоју - оли-
гофренолог, и то: високо образовање на студијама 
другог степена или на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не, а у складу са чл. 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гл. РС“ 88/17); да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад.

УСЛОВИ: Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 
Попуњени и одштампани формулар кандидати дос-
тављају са потребном документацијом (оверене фото-
копије) о испуњавању услова из текста конкурса за 
радно место за које конкурише. Доказ о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси се 
пре закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати у поступку избо-
ра кандидата. Конкурс остаје отворен 8 дана од дана 
објављивања. Пријаве са потребном документацијом 
слати на горенаведену адресу. 

ОШ „СТРАХИЊА ПОПОВИЋ“
37206 Дворане

тел. 037/698-104

Професор разредне наставе
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ: У радни однос у школи може да буде 
примљено лице под условима прописаним законом, 
и ако има: одговарајуће образовање у складу са Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној („Сл. гласник РС - Про-
светни гладник“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16 и 
2/17); психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђивано правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена чл. 139 

став 1 тaчкa 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; држављанство РС; да зна српски језик и 
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидат треба да испуњава услове и из члана 140 
Закона основама система образовања и васпитања.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати су дужни да подне-
су: оверену фотокопију дипломе о стеченом степену 
стручне спреме, извод из матичне књиге рођених, 
држављанство, биографске податке са прегледом 
кретања у служби, пријавни формулар. Уверења која 
подносе кандидати морају бити оригинали или овере-
не фотокопије. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање. Пријаве се подносе лично или на адресу 
ОШ „Страхиња Поповић“, 37206 Дворане.

ЛЕСКОВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОСИФ ПАНЧИЋ“

16201 Манојловце, Орашац
тел. 016/734-334

Наставник енглеског језика
са 33,33% радног времена, на 
одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
а најкасније до 03.08.2018. године

Библиотекар
са 4,44% радног времена, на 
одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
а најкасније до 03.08.2018. године

УСЛОВИ: на основу чл. 139 и 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (“Сл. глас-
ник РС” бр. 88/17), кандидат треба да има образо-
вање стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије), и то: студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предме-
та, образовање на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 3 ЗОСОВ; 
да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс доставити: 
попуњен пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја; оригинал или оверену фотокопију 
дипломе којом се потврђује стручна спрема; ори-
гинал или оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених; оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству; уверење о неосуђива-
ности; кратку биографију. Доказ о здравственој 
способности за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење) подноси изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Сви докази прилажу се у ори-
гиналу или фотокопији која је оверена код јавног 
бележника (изузетно у градовима и општинама у 
којима нису именовани јавни бележници, приложе-
ни докази могу бити оверени у основним судови-
ма, судским јединицама, пријемним канцеларијама 
основних судова, односно општинским управама 
као поверени послови). Као доказ могу се приложи-
ти и фотокопије документа која су оверена пре 1. 
марта 2017. године у основним судовима, односно 
општинским управама. Кандидати чије су пријаве 
благовремене, потпуне и уз које су приложени сви 
потребни докази и који испуњавају услове за огла-
шено радно место, упућују се на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака, о чему ће 
учесници конкурса бити обавештени на контакт 

адресе које су навели и пријавама. Разговор са кан-
дидатима ће се обавити у просторијама ОШ “Јосиф 
Панчић” у Орашцу, с тим што ће кандидати о дату-
му и времену бити обавештени на бројеве контакт 
телефона које су навели у својим пријавама. Небла-
говремене, недопуштене, неразумљиве или непот-
пуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви 
тражени докази, у оригиналу или фотокопији ове-
реној у општини, суду или код јавног бележника, 
биће одбачене закључком конкурсне комисије. Рок 
за подношење пријаве је 8 дана од дана објављи-
вања огласа. Пријаве са доказима о испуњености 
услова слати на адресу школе.

ДОПУНА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

“МИЛУТИН СМИЉКОВИЋ”
16000 Лесковац, Винарце

тел. 016/253-349

Оглас објављен 27.12.2017. године у публи-
кацији “Послови” за радно место директора, 
на мандатни период од 4 године, допуњује 
се у делу ОСТАЛО, тако што се у погледу 
потребне документације која се доставља уз 
пријаву додаје: уверење из надлежне поли-
цијске управе да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за наведена кривична дела из 
члана 139 став 1 тачка 3 Закона (не старије 
од 6 месеци). У осталом делу оглас остаје 
непромењен.

НИШ

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОШ „ЊЕГОШ“

18000 Ниш, Пантелејска 60

Оглас објављен 27.12.2017. године у публика-
цији „Послови“ поништава се за радно место: 
наставник разредне наставе, на одређено вре-
ме ради замене одсутног запосленог преко 60 
дана. 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 
ФАКУЛТЕТ

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

Наставник у звању редовног 
професора или ванредног 

професора за ужу научну област 
Ботаника

на Департману за биологију и 
екологију, на неодређено време или 

на одређено време од 60 месеци
УСЛОВИ: доктор биолошких наука.

Наставник у звању доцента за 
ужу научну област Зоологија
на Департману за биологију и 

екологију, на одређено време од 60 
месеци

УСЛОВИ: доктор наука - биолошке науке.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да доставе: 
биографију, оверен препис дипломе о докторату, 
списак научних радова са библиографским подаци-
ма, као и саме радове (списак радова доставити и у 
електронском облику, за сваки рад у часопису навес-
ти одговарајући линк), за радно место предвиђено 
овим конкурсом. Рок за пријаву на конкурс: 15 дана. 
Кандидати су у обавези да приликом пријаве на кон-
курс попуне, одштампају, потпишу и предају образац 
који се налази на веб-порталу Универзитета у Нишу 
(www.npao.ni.ac.rs).
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Сарадник у звању асистента 
за ужу научну област 

Експериментална биологија и 
биотехнологија

на Департману за биологију и 
екологију, на одређено време од 36 

месеци
УСЛОВИ: специјалиста биолог, студент докторских 
студија ДАС Биологија.

Сарадник у звању асистента за 
групу методичких предмета
на Департману за физику, на 
одређено време од 36 месеци

УСЛОВИ: мастер физичар, студент докторских студија 
ДАС Физика. 

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

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”
18410 Дољевац, Вука Караџића 6

тел. 018/4151-422

Педагог
са 45% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: испуњеност услова прописаних чл. 139. 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Службени гласник РС”, бр. 88/2017), одговарајуће 
високо образовање из чл. 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања стечено на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије), и то: студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односне 
групе предмета; студије другог степена из области 
педагошког наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области или области педагошких 
наука или на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; чл. 
142 Закона: образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова. Кан-
дидати уз пријаву треба да доставе: оригинал или 
оверену копију дипломе о одговарајућем образовању; 
уверење о држављанству; извод из матичне књиге 
рођених; уверење да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 139 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способност за рад са децом и ученицима (уве-
рење доставља изабрани кандидат, пре закључења 
уговора о раду). Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање.

НОВИ ПАЗАР

ОШ „РАСТКО НЕМАЊИЋ“
36300 Нови Пазар

30305 Дежева
тел. 020/353-411

Секретар
на одређено време до повратка 

радице са породиљског одсуства и 
одсуства ради неге детета, односно 

до 05.12.2018. године, за рад у 
матичној школи у Дежеви

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове прописане 
законом: одговарајуће високо образовање у складу са 
чл. 139, 140 и 155 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (“Сл. гласник РС“, бр. 88/17), које 
је стекао на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије), и то: на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су утврђивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године, држављанство РС (уверење о 
држављанству - оригинал или оверена копија); пси-
хичка, физичка и здравствена способност за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење се подноси 
пре закључења уговора о раду са изабраним канди-
датом); доказ да кандидат није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиља у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мања и давања мита. Кандидат попуњава пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министар-
ства, а потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом доставља установа. Уз 
захтев потребно је доставити оверен препис дипломе 
о завршеном образовању, извод из МКР, уверење о 
држављанству (не старије од шест месеци) и доказ да 
кандидат зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се рамат-
рати. Пријаве слати на горенаведену адресу.

ОШ „БРАТСТВО“
36300 Нови Пазар, Гојка Бачанина 50

тел. 020/317-020

Школски педагог
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана 

Наставник српског језика
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана 
УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове за 
пријем у радни однос утврђене чланом 140 и чланом 
142 став 1 Закона о основама система образовања и 
васпитања и у складу са Правилником о степену и врсти 
обраовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи (“Службени гласник РС - Просветни гласник“ 
бр. 11/2012 и 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/17 и 
3/17); да имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да нису осуђи-
вани правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да имају држављанство Републике Србије; 
да знају српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс потребно је доставити 
следећа документа: доказ о поседовању одговарајућег 
образовања (оверена копија дипломе или уверење), 
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), 
извод из матичне књиге рођених, доказ о поседовању 
образовања из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стеченог на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова, од којих најмање по шест бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова (кандидат који је у току студија поло-
жио испите из педагогије и психологије или је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да 
има образовање из наведених дисциплина и потребно 
је да приложи доказ о томе) - кандидат који нема ово 
образовање дужан је да га стекне у року једне, највише 
две године од дана пријема у радни однос као услов за 
полагање испита за лиценцу - доказ о знању језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад (осим кан-
дидата који су образовање стекли на језику на којем 
се остварује образовно васпитни рад), уверење о нео-
суђиваности из МУП-а. Доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са учени-
цима подноси се пре закључивања уговора о раду. 
Пријаве слати на горенаведену адресу. Информације 
се могу добити у школи. Рок за достављање пријава на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
“Послови”. Кандидат је дужан да попуни формулар за 
пријем у радни однос у установи образовања и васпи-
тања који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
и потребну документацију са одштампаним пријавним 
формуларом пошаље на горенаведену адресу.

НОВИ СА Д

СРЕДЊА ШКОЛА
„СВЕТИ НИКОЛА“

21000 Нови Сад, Дечанска 9
тел. 064/6495-207

e-mail: office@skolasvnikola.edu.rs

Професор хемије 
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: VII/1 степен - професор хемије или дипло-
мирани хемичар; основна информатичка обука. 
Јављање кандидата на горенаведени телефон и 
имејл. Рок за пријаву до 05.02.2018.

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ
ЗА МАЛИ БИЗНИС

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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Наука и образовање

БАЛЕТСКА ШКОЛА У НОВОМ САДУ
21000 Нови Сад, Јеврејска 7

Корепетитор
на одређено време ради замене 

одсутне запослене преко 60 дана 
(породиљско одсуство и одсуство 

ради неге детета), на радном месту у 
средњој балетској школи

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено 
лице које, поред општих услова предвиђених Зако-
ном о раду (“Сл. гласник РС” бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 
113/2017), испуњава и посебне услове прописане 
одредбом чл. 139 став 1 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, и то да: има одгова-
рајуће образовање: високо образовање стечено: 
1) на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије другог 
степена из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; 2) на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, у складу са одредбом члана 
140 Закона о основама система образовања и вас-
питања и врсту стручне спреме прописану Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у струч-
ним и уметничким школама у подручју рада Култура, 
уметност и јавно информисање (“Службени глас-
ник РС - Просветни гласник” бр. 16/2015, 11/2016 
и 2/2017) и то: дипломирани музичар пијаниста; 
дипломирани музичар чембалиста; дипломирани 
музичар оргуљаш; дипломирани музичар педагог; 
дипломирани музички педагог; дипломирани ком-
позитор; мастер музички уметник, професионални 
статус - клавириста, оргуљаш или чембалиста; мас-
тер теоретичар уметности, професионални статус 
- музички педагог; мастер композитор; 2) да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) да није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривична дела примање мита или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4) да има држављан-
ство Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз својеручно потписану пријаву са био-
графијом доставити: попуњен и одштампан пријав-
ни формулар са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја РС; 
доказ о одговарајућем образовању (диплому); доказ 
надлежне полицијске управе МУП-а РС о неосуђи-
ваности за кривична дела наведена под тач. 3 овог 
конкурса (уверење); доказ о држављанству (уве-
рење које није старије од 6 месеци); доказ о знању 
српског језика и језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад (доказ је приложена диплома 
о стеченом образовању на српском језику, али уко-
лико је диплома стечена на другом језику, доказ је 
јавна исправа о средњем или вишем образовању 
на српском језику или доказ да је положен испит 
о знању српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе); извод из МК рођених (са 
холограмом) и фотокопију личне карте. Докази о 
испуњености услова под редним бројем 1, 3-5 овог 
конкурса саставни су део пријаве на конкурс, а доказ 
под редним бројем 2 (лекарско уверење) кандидат 
прилаже пре закључења уговора о раду. У прија-

ви обавезно навести контакт телефон. Докази који 
се прилажу морају бити у оригиналу или оверени 
преписи/фотокопије. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са 
доказима о испуњености услова конкурса доставити 
непосредно или путем поште на горенаведену адре-
су, са назнаком “Пријава на конкурс”. 

ОСНОВНА ШКОЛА “ЈАН КОЛАР”
21425 Селенча, Вајанског 1

Професор разредне наставе
ради извођења наставе српског 
језика као нематерњег у првом 

циклусу, на одређено време до 31. 
августа 2018. године 

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа, предвиђених Законом о раду, кандидат 
мора испуњавати и посебне услове прописне чл. 139, 
140, 141 став 7 и 142 став 1 Закона о основама сис-
тема образовање и васпитања (“Сл. гласник РС”, број 
88/17) и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи 
(“Сл. гл. РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016 11/2016 и 2/2017).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити следеће 
документе: доказ о одговарајућој стручној спреми - 
обавезно образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломирања 
од најмање од 30 бодова, од којих најмање по шест 
бодова из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у установи, у сладу 
са Европским системом преноса бодова; доказ о нео-
суђиваности (у складу са чланом 139 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања 
“Сл. гл. РС” број 88/17) - да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; уверење о држављанству Републике 
Србије - не старије од 6 месеци; извод из матичне 
књиге рођених; радну биографију; доказ о испуње-
ности услова о знању српског језика (уколико обра-
зовање није стечено на српском језику) и словачког 
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства: http://www.
mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-
ZA-KONKURISANJE.doc, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом, 
достављају установи. Кандидат доставља уверење 
да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом пре закључења уговора о раду. Про-
веру психофизичких способности за рад са децом и 
ученицима врши надлежна служба за послове запо-
шљавања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узети у разматрање. Конкурс је отворен 15 дана од 
дана објављивања у публикацији Националне службе 
за запошљавање “Послови”. Пријаве слати на горена-
ведену адресу.

ФАКУЛТЕТ ЗА СПОРТ
И ТУРИЗАМ - ТИМС

21000 Нови Сад, Радничка 30а

Наставник (сва звања), поље 
друштвено-хуманистиче науке, 
научна област Психологија, ужа 

научна област Психологија
на одређено време 

УСЛОВИ: докторат наука из одговарајуће области 
(психологија) и испуњеност услова прописаних Зако-
ном о високом образовању (“Сл. гласник РС” бр. 
88/2017) за избор у звање наставника. Посебан услов 
је да кандидат има одговарајуће компетенције у педа-
гошком раду из одговарајуће научне области. Поред 
наведених услова предвиђених Законом о високом 
образовању, кандидат треба да испуњава и услове 
предвиђене Законом о раду и Статутом Факултета за 
спорт и туризам. Уз пријаву на конкурс кандидат тре-
ба да поднесе доказе о испуњености услова конкурса: 
радну биографију, извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију), оригинале или 
оверене фотокопије диплома, фоткопију личне карте, 
уверење о некажњавању издато од стране надлежног 
државног органа, уверење да није осуђиван за кри-
вична дела као ни да се пред надлежним органима 
не води кривични поступак против кандидата, списак 
објављених научних радова и да достави саме радове. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разма-
трати. Пријаву са наведеним доказима о испуњавању 
услова конкурса кандидати могу послати на горенаве-
дену адресу, са назнаком “За конкурс”.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

Наставник у звању ванредног 
професора на одређено 

време од 5 година или на 
неодређено време и избор 

наставника у звање редовног 
професора, за ужу научну област 
Информационо-комуникациони 

системи
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке инфор-
матичких наука, услови прописани чланом 74 Зако-
на о високом образовању, подзаконским актима и 
општим актима Универзитета у Новом Саду и Факул-
тета 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, библиографију (списак радова), оверене 
фотокопије диплома и додатака 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 кон-
курса, као и фотокопије објављених научних, односно 
стручних радова у научним часописима, зборницима или 
саопштених на међународним или домаћим научним 
скуповима са рецензијом, односно признатих уметнич-
ких дела, оригиналних стручних остварења (пројеката, 
студија, патената, оригиналних метода и сл.), објавље-
них уџбеника, монографија, практикума или збирки 
задатака за ужу област за коју се бира. Сваки кандидат 
који се јавља на конкурс за заснивање радног односа и 
избор у звање наставника треба да попуни електронски 
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 пошаље не мејл: opstaftn@uns.ac.rs. За сваку одре-
дницу коју кандидат испуњава у електронском форму-
лару неопходно 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 горенаведену адресу, 
за сваки конкурс посебно. 

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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ПАНЧЕВО

ОСНОВНА ШКОЛА
“ИСИДОРА СЕКУЛИЋ”

26000 Панчево, Сердара Јанка Вукотића 7

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат за наведено радно место тре-
ба да испуњава услове предвиђене чл. 139, 140 и 
144 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017), 
као и да има одговарајуће образовање предвиђено 
Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гл. РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17 и 3/2017). У складу са чланом 155 
став 1 и 2, у вези са чланом 154 став 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања, кан-
дидати попуњавају пријавни формулар (образац 
формулара налази се на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја у делу „Ново на сајту”). Кандидат заједно 
са одштампаним пријавним формуларом и кратком 
биографијом треба да достави као доказе о испуње-
ности услова и: диплому о стеченом високом обра-
зовању (оверену фотокопију или оригинал), уве-
рење да није осуђиван 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 родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање (уверење МУП-а, не старије од шест 
месеци), уверење о држављанству, извод из мати-
чне књиге рођених, доказ о знању српског језика 
(ако кандидат прилаже диплому о завршеном шко-
ловању на српском језику не треба да доставља 
додатне доказе за овај услов). Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати. За кандидате који уђу у ужи избор вршиће 
се претходна провера психофизичких способности 
за рад са децом и ученицима код надлежне служ-
бе за запошљавање. Комисија ће обавити разговор 
са тим кандидатима. Изабрани кандидат дужан је 
да пре ступања на рад достави лекарско уверење 
о психофизичкој и здравственој способности за рад 
са ученицима. Пријаве доставити на адресу: ОШ 
„Исидора Секулић“, 26000 Панчево, Сердара Јанка 
Вукотића 7.

Наставник енглеског језика
са 50% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног 
запосленог 

УСЛОВИ: Кандидат за наведено радно место тре-
ба да испуњава услове предвиђене чл. 139, 140 и 
144 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 88/2017), као и 
да има одговарајуће образовање предвиђено Пра-
вилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гл. РС - Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17 и 3/2017). У складу са чланом 
155 став 1 и 2 у вези са чланом 154 став 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања, кан-
дидати попуњавају пријавни формулар (образац 
формулара налази се на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја у делу „Ново на сајту”). Кандидат заједно 
са одштампаним пријавним формуларом и кратком 
биографијом треба да достави као доказе о испуње-
ности услова и: диплому о стеченом високом обра-
зовању (оверену фотокопију или оригинал), уве-

рење да није осуђиван 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 родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање (уверење МУП-а, не старије од шест 
месеци); уверење о држављанству, извод из мати-
чне књиге рођених, доказ о знању српског језика 
(ако кандидат прилаже диплому о завршеном шко-
ловању на српском језику не треба да доставља 
додатне доказе за овај услов). Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати. За кандидате који уђу у ужи избор вршиће 
се претходна провера психофизичких способности 
за рад са децом и ученицима код надлежне служ-
бе за запошљавање. Комисија ће обавити разговор 
са тим кандидатима. Изабрани кандидат дужан је 
да пре ступања на рад достави лекарско уверење 
о психофизичкој и здравственој способности за рад 
са ученицима. Пријаве доставити на адресу: ОШ 
„Исидора Секулић“, 26000 Панчево, Сердара Јанка 
Вукотића 7.

ПУ „БАМБИ”
26204 Опово, Бориса Кидрича 10

тел. 013/681-660

Васпитач
на одређено време до 31.08.2018, 
ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана 

УСЛОВИ: одговарајуће више образовање, односно 
одговарајуће високо образовање на студијама првог 
степена (основне струковне студије или основне ака-
демске студије) у трајању од три године или на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије (спе-
цијалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије) - васпитач у складу са законом, 
положен стручни испит, најмање једна година радног 
искуства. За обављање послова васпитача може бити 
примљен и приправник уз обавезу полагања струч-
ног испита у року од две године од дана заснивања 
радног односа.

ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да уз пријаву 
доставе: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, уверење о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци). Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности (лекарско уве-
рење) доставља изабрани кандидат пре закључи-
вања уговора о раду, а уверење о неосуђиваности 
прибавља установа. Конкурс је отворен 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком 
„За конкурс“. За све додатне информације обратите 
се на телефон 013/681-660, директору или помоћни-
ку директора.

ПОЖАРEВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА 
„МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ” 

12254 Раброво, Светог Саве бб
тел. 012/885-120

Наставник разредне наставе
за рад у подручној школи у 

Мишљеновцу, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове пропи-
сане чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 
88/2017), и то: одговарајуће образовање у складу са 
чл. 140 и 142 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017), као 
и у складу са Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник” 
бр. 11/12 , 15/13, 2/16,10/16,11/16,2/2017 и 3/2017) 
за рад на радном месту наставника разредне наста-
ве; да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије и 
да зна српски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад. У складу са чланом 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања, кандидат 
мора да има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају школи.

ОСТАЛО:Уз пријавни формулар кандидати дос-
тављају следећу документацију: извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); 
уверење о држављанству Републике Србије (ориги-
нал или оверену фотокопију) - не старије од 6 месеци; 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
доказ о поседовању образовања из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина (потврду висо-
кошколске установе о броју бодова, доказ о положе-
ном испиту за лиценцу или доказ о положеним испи-
тима из педагогије и психологије); уверење МУП-а из 
казнене евиденције. Доказ о знању језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад у школи се доставља 
уколико одговарајуће образовање није стечено на 
том језику. Доказ да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма изабрани кандиадат ће доставити пре закључења 
уговора о раду (лекарско уверење). Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узе-
те у разматрање. Пријаве слати на адресу школе, са 
назнаком „За конкурс”. Контакт телефон: 012/885-120.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ”

12257 Турија

Наставник географије
са 15% радног времена, на одређено 

време до повратка запослене са 
неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: 1) одговарајуће образовање које под-
разумева: одговарајуће високо образовање стече-
но 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 10.09.2005. 
године, у складу са Правилником о врсти струч-
не спреме за рад наставника у основној школи; 
2) поседовање психичке, физичке и здравствене 
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способности за рад са децом и ученицима; 3) нео-
суђиваност правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) држављанство Републике Србије; 5) знање срп-
ског језика и језика на којем се остварује образов-
но-васпитни рад. Докази о испуњености услова из 
става 1 тачке 1, 3, 4 и 5 су саставни део пријаве на 
конкурс, а доказ из става 1 тачка 2 прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Испуњености услова из 
става 1 тачка 5 доказује се тако што кандидат који 
није стекао средње, више или високо образовање 
на српском језику је у обавези да достави доказ да 
је положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе. Потребно је 
да кандидати попуне пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства и одштампан, 
заједно са потребном документацијом о испуње-
ности услова, доставе установи. Документа доста-
вити у затвореној коверти, са назнаком „За конкурс 
- не отварати”, у оригиналу или овереној фотоко-
пији не старијој од 6 месеци. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити телефоном, број: 012/884-088.

ПРОКУПЉЕ

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
“Др АЛЕКСА САВИЋ”

18400 Прокупље, Ратка Павловића 20
тел. 027/329-093

Наставник српског језика и 
књижевности

 на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог 
за српскохрватски језик и југословенску књижевност; 
професор, односно дипломирани филолог за југосло-
венску књижевност и српскохрватски језик; профе-
сор, односно дипломирани филолог за југословенску 
књижевност и општу књижевност; професор југосло-
венске књижевности са страним језиком; професор 
српског језика и књижевности; професор српске књи-
жевности и језика; професор српске књижевности 
и језика са општом књиженвошћу; дипломирани 
филолог за књижевност и српски језик; дипломирани 
филолог за српски језик и књижевност; дипломирани 
филолог српског језика са јужнословенским језицима; 
професор југословенске књижевности и српског јези-
ка; професор југословенске књижевности и српског 
језика; мастер професор језика и књижевности (сту-
дијски програми: Српски језик и Српска књижевност); 
мастер професор језика и књижевности (србиста) сту-
дијски програм Српска филологија: српски језики и 
лингвистика; мастер професор језика и књижевности 
(србиста) студијски програми: Српска књижевност, 
Српска књижевност и језик; мастер филолог (сту-
дијски програм Филологија, модули : Српски језик и 
Српски језик и компаративна књижевност); мастер 
филолог (студијски програм Српски језик и књижев-
ност).

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар преузет са сајта 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
(део ново на сајту), доставити: оверену фотокопију 
дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци), уверење о 
неосуђиваности за дела из члана 139 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања. 
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

“ДРИНКА ПАВЛОВИЋ”
18430 Куршумлија, Вука Караџића 54

тел. 027/389-050

Оглас објављен у публикацији „Послови“ број 
755, од 13.12.2017. године, поништава се у 
целости.

СМЕДЕРЕВО

ГИМНАЗИЈА У СМЕДЕРЕВУ
11300 Смедерево, Слободе 3

тел. 026/617-383

Наставник математике
са 50% радног времена, на одређено 

време до повратка раднице са 
породиљског одсуства или до 
повратка директора на радно 

место за које се конкурс расписује 
(радница на породиљском одсуству 
је запослена на одређено време до 
истека мандата директору школе)

УСЛОВИ: У складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у гимназији (“Сл. гласник РС - 
Просветни гласник”, бр. 15/2013, 11/2016 и 2/2017); 
психичка, физичка и здравствена способност за рад 
у установи; да кандидат није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да је држављанин Републике 
Србије; знање српског језика; образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова или да је кандидат у току сту-
дија положио испите из психологије и педагогије или 
је положио стручни испит односно испит за лиценцу. 
У поступку одлучивања о избору наставника мате-
матике директор ће извршити ужи избор кандида-
та које упућује на претходну психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства, а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају школи. Уз пријавни формулар 
кандидат је дужан да достави доказе о испуњавању 
услова конкурса: доказ о одговарајућем образовању, 
доказ о неосуђиваности (прибавља се у МУП-у) и 
доказ о држављанству Републике Србије, као и уве-
рење или други документ о положеним испитима из 
педагогије и психологије у току студија или доказ 
о положеном стручном испиту, односно испиту за 
лиценцу (оверене фотокопије или у оригиналу). Кан-
дидати са завршеним мастер студијама достављају 
и оверену фотокопију дипломе о завршеним основ-
ним академским студијама. Доказ о поседовању пси-
хичке, физичке и здравствене способности (лекар-
ско уверење) подноси се пре закључења уговора о 
раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати у поступку избора кандидата. Пријаве са 
потребном документацијом слати на адресу школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛИЈА РАКИЋ“

11420 Смедеревска Паланка, Церовац
тел. 026/383-053

Наставник немачког језика и 
књижевности

за 8,8 сати недељно (22,22% радног 
времена), на одређено време до 

повратка запослене са породиљског 
одсуства и одсуства са рада ради 

неге детета
УСЛОВИ: високо образовање сходно Правилнику о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник - Просветни глас-
ник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017) и чл. 140 и 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017). Остали услови које кандидати треба да испу-
не: да имају одговарајуће образовање у складу са чла-
ном 140 и 142 Закона о основама система образовања 
и васпитања и у складу са Правилником о степену и 
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи за послове наставника немачког 
језика; да имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да нису осуђива-
ни правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање 3 месеца, као и за кривична дела насиља у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, 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 обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за њих није, 
у складу са Законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да имају држављанство Републике Србије; да 
знају српски језик (уколико је образовање завршено на 
страном језику). Кандидати треба да приложе: пријав-
ни формулар са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, адресу и број телефона, уверење о 
држављанству РС, уверење о неосуђиваности (извод 
из казнене евиденције), оверен препис-фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми, оверену фото-
копију уверења о положеном испиту за лиценцу (ако 
је кандидат има) или уверење да је кандидат стекао 
образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина на високошколској установи од најмање 30 
ЕСП бодова, извод из матичне књиге рођених. Лекар-
ско уверење се доставља пре закључивања уговора о 
раду. Наведена документа не смеју бити старија од 6 
месеци, а приложене фотокопије морају бити оверене 
од надлежног органа, као доказ да су верне оригиналу. 
У поступку одлучивања о избору наставника, у филија-
ли Националне службе за запошљавање у Смедереву 
биће извршена провера психофизичких способности 
за рад са децом и ученицима, за све кандидате који 
испуњавају услове конкурса. Рок за подношење прија-
ве је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови”. Приложена конкурсна документација се по 
завршетку конкурса кандидатима не враћа. Пријаве 
на конкурс се могу слати поштом на адресу школе или 
лично предати у секретаријату школе. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ТТПШ „ДЕСПОТ ЂУРАЂ“
11300 Смедерево, Седамнаестог октобра 40

тел. 026/640-930

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат може да буде лице које испуња-
ва услове из чл. 139 и 140 став 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/17); да има одговарајуће висо-
ко образовање за наставника школе у подручјима 
рада: текстилство, хемија и неметали и пољоприв-
реда, производња и прерада хране, за педагога и 
психолога, дозволу за рад за наставника, васпита-

www.nsz.gov.rs



   |  Број 762 | 31.01.2018. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs34 

Наука и образовање

ча и стручног сарадника, обуку и положен испит за 
директора установе и најмање осам година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања. Изабра-
ни кандидат који нема положен испит за директора 
дужан је да га положи у року од две године од дана 
ступања на дужност директора. Кандидат треба да 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима и да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела за која је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик на којем остварује образовно-васпит-
ни рад. Образовање: студије другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), и то: студије 
другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета; 
студије другог степена из области педагошких нау-
ка или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трандисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука са 
претходно завршеним студијама првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године. Кандидати уз пријаву 
достављају: оверену фотокопију дипломе о стече-
ној стручној спреми; оверену фотокопију дозволе 
за рад, уверење о стручном испиту - лиценцу, доказ 
о обуци и положеном испиту за директора (прија-
ва кандидата која не садржи доказ да је положио 
испит за директора не сматра се непотпуном, јер 
изабрани кандидат има рок да положи испит за 
директора у року од две године од дана имено-
вања), доказ о радном искуству у области образо-
вања; потврду оригинал, уверење о држављанству 
(оригинал или оверена фотокопија), не старије од 
6 месеци; доказ да није осуђиван (прибавља при 
полицијској управи), члан 139 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 88/17); доказ о познавању српског 
језика (уколико лице није стекло средње, више и 
или високо образовање на српском језику, дужно 
је да достави доказ да је испит из српског језика 
положило по програму одговарајуће високошкол-
ске установе); доказ о резултату стручно-педагош-
ког надзора у раду кандидата (извештај просвет-
ног саветника); уколико се пријавио кандидат који 
је претходно обављао дужност директора школе, 
дужан је да достави резултате стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредновања. 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности доставља изабрани кандидат пре закључи-
вања уговора о међусобним правима и обавезама 
директора и установе. Предата документација се не 
враћа. Поред наведеног, кандидат треба у пријави 
да наведе краће биографске податке са кратким 
прегледом кретања у досадашњој служби или рад-
ном односу, стручном и радном усавршавању и ост-
вареним резултатима и предлог мера, организације 
и начина руковођења које би спровео као дирек-
тор школе. Рок за подношење пријава је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. 
Уколико задњи дан пријаве пада у недељу, држав-
ни празник или на дан када школа не ради, задњи 
дан рока рачуна се истеком првог радног дана када 
школа ради. Пријаве слати у затвореној коверти, на 
адресу школе, са назнаком: „За конкурс за директо-
ра школе, не отварај“.

ОСНОВНА ШКОЛА
“НИКОЛА ТЕСЛА”

11316 Голобок
тел. 026/381-007

Наставник немачког језика и 
књижевности

за 17,6 сати недељно (44,44% 
радног времена), на одређено 

време до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства са 

рада ради неге детета

УСЛОВИ: високо образовање сходно Правилнику 
о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник - 
Просветни гласник“ бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017) и члану 140 и 142 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017). Остали усло-
ви које кандидати треба да испуне: да имају одго-
варајуће образовање у складу са чланом 140 и 142 
Закона о основама система обаразовања и васпи-
тања и у складу са Правилником о степену и врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарадника 
у основној школи за послове наставника немачког 
језика; да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
да имају држављанство Републике Србије, да знају 
српски језик (уколико је образовање завршено на 
страном језику).

ОСТАЛО: Кандидати треба да приложе: пријавни 
формулар са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, адресу и број телефона, уверење 
о држављанству РС, уверење о неосуђиваности 
(извод из казанене евиденције), оверен препис - 
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, 
оверену фотокопију уверења о положеном испиту 
за лиценцу (ако је кандидат има) или уверење да 
је кандидат стекао образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина на висо-
кошколској установи од најмање 30 ЕСПБ, извод 
из матичне књиге рођених. Лекарско уверење се 
доставља пре закључивања уговора о раду. Наве-
дена документа не смеју бити старија од 6 месеци, 
а приложене фотокопије морају бити оверене од 
надлежног органа као доказ да су верне оригина-
лу. У поступку одлучивања о избору наставника, у 
филијали Националне службе за запошљавање у 
Смедереву биће извршена провера психофизичких 
способности за рад са децом и ученицима, за све 
кандидате који испуњавају услове конкурса. Рок за 
подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији “Послови”. Приложена кон-
курсна документација се по завршетку конкурса не 
враћа. Пријаве на конкурс се могу слати поштом на 
адресу школе или лично предати у секретаријату 
школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узимати у разматрање.

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”
11310 Липе, Вука Караџића 1

тел. 026/771-433

Наставник ликовне културе
на одређено време до повратка 

раднице са боловања, односно са 
породиљског одсуства и одсуства 
са рада ради неге детета, за 40% 

радног времена
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла 
наставника наставника ликовне културе може бити 
примљен кандидат који испуњава услове предвиђене 
чланом 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Кандидати морају да имају одговарајуће 
образовање за наставнике основне школе у складу са 
чланом 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној школи. 
У складу са чланом 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања, кандидати морају да имају 
образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова, од којих најмање по 6 бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова. Кандидат који не поседују ово обра-
зовање биће дужан да га стекне у року од једне, а 
највише две године од дана пријем у радни однос, 
као услов за полагање испита за лиценцу. Уз пријаву 
на конкурс кандидати су дужни да приложе: радну 
биографију, попуњен пријавни формулар са сајта 
Министарства просвете, науке и технолошког razvoja 
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANJE.doc - обавезно, уве-
рење о држављанству РС - оригинал или оверену 
копију, не старије од 6 месеци - обавезно, диплому о 
стеченом образовању - оригинал или оверену копију 
не старију од 6 месеци - обавезно, доказ о неосуђи-
ваности  за дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања и непо-
стојању дискриминаторног понашања оригинал или 
оверену копију - не старије од 6 месеци - обавезно, 
доказ о знању српског језика (обавезно за кандидате 
који образовање нису стекли на српском језику), ове-
рену копију уверења о положеном испиту за лиценцу, 
односно стручном испиту или потврду високошколске 
установе да има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина у току студија или 
након дипломирања (није обавезно - уколико кан-
дидат исто поседује пожељно је да достави). Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узе-
ти у разматрање. Одлуку о избору кандидата дирек-
тор ће донети у року од осам дана од дана добијања 
резултата психолошке процене способности за рад са 
децом и ученицима. Пријаве треба послати на горена-
ведену адресу. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе и путем телефона: 
026/771-433.

Посао се не чека, посао се тражи

Национална служба
за запошљавање
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Наука и образовање

МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА
ШКОЛА „ГОША“

11420 Смедеревска Паланка
Индустријска 66

Наставник немачког језика
за 22,22% радног времена, односно 

за 4 часа недељно, на одређено 
време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, до 

повратка запослене са породиљског 
боловања

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове 
прописане чланом 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (”Сл. гласник РС”, број 
88/2017); да имају одговарајуће образовање у скла-
ду са чл. 140 и 142 Закона и у складу са Правилником 
о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручној школи; 
да имају психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да имају држављанство Репу-
блике Србије; да знају српски језик (уколико је обра-
зовање завршено на страном језику); да испуњавају 
услов из члана 142 став 1 Закона који предвиђа да 
наставник мора да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих нај-
мање по 6 бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и 6 бодова праксе у устано-
ви у складу са Европским системом преноса бодова 
и сматра се да наставник који је у току студија поло-
жио испите из педагогије и психологије или је поло-
жио стручни испит, односно испит за лиценцу има 
образовање захтевано из члана 142 став 1 Закона.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да 
доставе оригинале или оверене фотокопије следећих 
докумената (обавезно): попуњен пријемни формулар 
објављен на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја; диплому 
или уверење о стеченом одговарајућем образовању; 
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених; доказ о поседовању 
образовања из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стеченог на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова од којих најмање по 6 бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова или поседовању лиценце; доказ о 
неосуђиваности за наведена кривична дела, а психо-
лошку процену способности за рад са децом и уче-
ницима врши надлежна служба за запошљавање пре 
закључења уговора о раду; доказ да кандидат није 
под истрагом. Пријаве слати на адресу школе, у року 
од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ “СВЕТИ САВА”
11300 Смедерево, Металуршка бб

тел. 026/663-990

Наставник физичког и 
здравственог васпитања

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог, до његовог 

повратка са функције в.д. директора, 
са 20% радног времена

Наставник физичког и 
здравственог васпитања

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог, до његовог 

повратка са функције в.д. директора, 
са 80% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање које подразумева: 
одговарајуће високо образовање стечено на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године или 
на основним студијама од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 
10.09.2005. године, у складу са Правилником о врсти 
стручне спреме за рад наставника у основној школи; 
поседовање психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима; неосуђиваност 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за канди-
дата није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; држављанство Републике Србије; да 
кандидат зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Докази о испуњености услова из става 1 тачке 
1, 3, 4 и 5 су саставни део пријаве на конкурс, а доказ 
из става 1 тачка 2 прибавља се пре закључења уговора 
о раду. Доказ о испуњености услова из става 1 тачка 5 
доказује се тако што кандидат који није стекао средње, 
више или високо образовање на српском језику је у оба-
вези да достави доказ да је положио испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске уста-
нове. Потребно је да кандидати попуне пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Министарства 
и одштампан заједно са потребном документацијом о 
испуњености услова доставе установи. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе и путем телефона: 026/663-
999 (секретар школе) или 026/663-990 (директор).

СОМБОР

СРЕДЊА ЕКОНОМСКА ШКОЛА
25000 Сомбор, Апатински пут 90

тел. 025/421-217

Наставник економске групе 
предмета

на одређено време ради замене 
одсутне запослене преко 60 дана

Наставник познавања робе, 
исхране и комерцијалног 

познавања робе
са 58,29% норме часова, на 

одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде 
примљено лице под условима прописаним законом и 
то ако: 1. има одговарајуће образовање - из члана 140 
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/17) и Правилника 
о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним шко-
лама у подручју рада Економија, право и админи-
страција (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
16/2015, 11/2016 и 2/2017) и Правилника о степену 
и врсти образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама у под-
ручју рада Трговина, угоститељство и туризам (“Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 16/2015, 19/2015, 
11/2016 и 2/2017); 2. има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 3. 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. 
има држављанство Републике Србије; 5. зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет презентацији Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја РС, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом, достављају школи. Уз пријаву кандидат 
подноси: 1. оверену фотокопију дипломе о завршеном 
одговарајућем образовању; 2. уверење - оригинал 
или оверена фотокопија да кандидат није осуђиван 
(тачка 3 у наведеним условима) - издато од МУП-а, 
не старије од шест месеци; 3. уверење о држављан-
ству - оригинал или оверена фотокопија; 4. оригинал 
или оверена фотокопија доказа о знању српског јези-
ка на коме се остварује образовно-васптини рад, а то 
је диплома о стеченом средњем, вишем или високом 
образовању на језику на коме се остварује образов-
но-васпитни рад или потврда о положеном испиту из 
тог језика по програму одговарајуће високошколске 
установе; 5. биографија - CV. Лекарско уверење под-
носи изабрани кандидат, пре потписивања уговора 
о раду. У поступку одлучивања о избору наставника 
конкурсна комисија врши ужи избор кандидата које 
упућује на претходну проверу психофизичких спо-
собности за рад са ученицима, коју врши надлежна 
служба запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. 
Пријаве са потребном документацијом подносе се 
непосредно или путем препоручене поште на адре-
су школе, са назнаком „Конкурс за пријем у радни 
однос“. Непотпуне и неблаговремене пријаве коми-
сија неће разматрати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ПОЛЕТАРАЦ“ 

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

Васпитач
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства 
и одсуства са рада ради неге детета

2 извршиоца (Оџаци и Бачки 
Брестовац)

УСЛОВИ: одговарајуће образовање за васпитача - 
високо образовање на студијама првог степена, сту-
дијама другог степена, студијама у трајању од три 
године, више образовање, положен испит за лицен-
цу; да кандидати имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом (доказ се подноси 
пре закључења уговора о раду), да нису осуђивани 
правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у 

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом без обзира на изречену кривичну санк-
цију и да за њих није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (доказ прибавља уста-
нова); да имају држављанство Републике Србије; да 
знају српски језик и језик на коме се остварује васпит-
но-образовни рад. Рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Пријаве послати на адресу: Жарка Зрењанина бб, 
25250 Оџаци или доставити лично. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Уз пријаву доставити: 1. попуњен формулар који се 
налази на званичној интернет страници Министар-
ства просвете; 2. биографију; 3. оверену фотокопију 
уверења или дипломе о стеченом образовању; 4. уве-
рење о положеном испиту за лиценцу; 5. извод из МК 
рођених (оригинал или оверену фотокопију); 6. уве-
рење о држављанству (оригинал или оверену фото-
копију); 7. доказ да лице није осуђивано за кривична 
дела из тачке 2 конкурса - из МУП-а, не старије од 
6 месеци; 8. кандидат који није стекао одговарајуће 
образовање на српском језику потребно је да доста-
ви уверење да је положио испит из српског језика са 
методиком, по програму одговарајуће високошколске 
установе.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

СРЕДЊА ШКОЛА
„Др ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“

22320 Инђија, Трг слободе 2а
тел. 022/552-373

Директор 
на период од 4 године

УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће висо-
ко образовање у складу са чланом 140 став 1 и 2 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања за наставника за ову врсту школе и подручја 
рада, педагога или психолога (високо образовање 
стечено на студијама другог степена - мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије и спе-
цијалистичке академске студије, и то: студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета, 
студије другог степена из области педагошких нау-
ка или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука 
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); 2) да има дозволу за рад (лиценцу), 
односно положен стручни испит за наставника, 
педагога или психолога; 3) да има дозволу за рад 
директора - лиценцу за директора (обуку и поло-
жен испит за директора установе); 4) да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 5) да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 6) да има 
држављанство Републике Србије; 7) да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад (срп-
ски језик); 8) да има најмање осам година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања. Рок за 

подношење пријава је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови”. Кандидат 
је дужан да уз пријаву на конкурс достави следећу 
документацију: 1) диплому о стеченом високом 
образовању (оригинал или оверену фотокопију); 
2) уверење о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу за наставника, педагога или пси-
холога (оригинал или оверену фотокопију); 3) доз-
волу за рад директора, односно лиценцу за дирек-
тора (оригинал или оверену фотокопију); 4) доказ 
о држављанству, не старији од шест месеци (ори-
гинал или оверену фотокопију); 5) доказ о знању 
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад 
(српски језик) - оригинал или оверену фотокопију; 
6) уверење о некажњавању (не старије од 6 месе-
ци); 7) потврду послодавца о радном стажу - нај-
мање осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог високог 
образовања; 8) извештај просветног саветника о 
резултатима стручно-педагошког надзора установе 
и оцену спољашњег вредновања (уколико је кан-
дидат претходно обављао дужност директора уста-
нове). Уверење о поседовању психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и учени-
цима се подноси пре закључења уговора о међу-
собним правима и обавезама (не старије од шест 
месеци). Уколико кандидат не поднесе уверење о 
положеном испиту за директора, пријава се неће 
сматрати непотпуном, а кандидат изабран за дирек-
тора који нема положен испит за директора школе 
дужан је да исти положи у року од две године од 
дана ступања на дужност. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати. Пријаве се подно-
се лично или путем поште на адресу: Средња шко-
ла „Др Ђорђе Натошевић”, Трг слободе 2а, Инђија, 
са назнаком „Конкурс за директора”. За потребне 
информације обратити се секретару школе на теле-
фон 022/552-373.

УЖИЦЕ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ПОЖЕГА
31210 Пожега, Вука Краџића 6

тел. 031/ 811-498

Наставник економске групе 
предмета

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених зако-
ном, кандидати треба да испуњавају и посебне 
услове прописане одредбама чл. 139 и чл. 140 
Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Сл. гл. РС” бр. 88/17) и Правилником о 
врсти стручне спреме наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручној школи 
(“Сл. гласник РС - Просветни гласник РС”, бр. 5/91, 
1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 
11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 8/11, 
9/13). Уз пријавни формулар са званичне интер-
нет странице Министарства просвете, на конкурс 
приложити и одговарајућу документацију којом се 
доказује испуњеност прописаних услова: диплому 
о стеченом одговарајућем образовању, уверење 
о неосуђиваности, потврду о образовању из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина, 
уверење о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених. Документација се доставља у овереним 
фотокопијама и иста се не враћа кандидатима. 
Доказ о испуњености услова о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима подноси се пре закључења угово-
ра о раду. Неблаговремене пријаве, пријаве без 
доказа о испуњавању свих услова конкурса, као 
и пријаве са неовереном документацијом, неће се 
разматрати. Документацију доставити у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
“Послови”. Конкурс спроводи конкурсна комисија 
именована од стране директора школе.

ВРАЊЕ

ПОЉОПРИВРЕДНО-ШУМАРСКА 
ШКОЛА „ЈОСИФ ПАНЧИЋ“

17530 Сурдулица, Сурдуличких мученика бб
тел. 017/815-051

Професор социологије
на одређено време, до повратка 

раднице са породиљског одсуства и 
одсуства ради неге детета, са 25% 

радног времена
УСЛОВИ: завршен филозофски факултет, смер соци-
ологија - дипл. социолог - мастер социологије. Кан-
дидат треба да испуњава и услове прописане члано-
вима 139, 140, 141 и 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017), и то: да поседује одговарајуће образо-
вање за наставника у складу са одредбама чл. 139, 
140, 141 и 142 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017) и 
Правилником о степену у врсти образовања настав-
ника из општеобразовних предмета, стручних сарад-
ника и васпитача у стручним школама („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 
- испр, 13/2016 и 2/2017); да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да 
има држављанство Републике Србије, да зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Докази о испуњености услова из става 1 тач. 1, 
3, 5 овог члана саставни су део пријаве на конкурс, а 
доказ из става 1 тачка 2 овог члана прибавља се пре 
закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да доставе сле-
дећа документа: диплому о стеченом одговарајућем 
високом образовању, у складу са одредбама чл. 139, 
140, 141 и 142 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017) и Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника из 
општеобразовних предмета, стручних сарадника и 
васпитача у стручним школама („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 - испр., 
13/2016 и 2/2017) - оригинал или оверену фотоко-
пију, извод из матичне књиге рођених - оригинал или 
оверену копију, уверење о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци) - оригинал или ове-
рену копију, доказ да нису осуђени правоснажном 
пресудом за кривично дело утврђено у чл. 139 став 1 
тач. 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017), и то: 
уверење суда да против кандидата није покренута 
истрага, односно да се не води кривични поступак (не 
старије од 6 месеци, оригинал или оверену копију), 
уверење из казнене евиденције о неосуђиваности (не 
старије од 6 месеци, оригинал или оверену копију). 
Доказ о познавању српског језика и језика на којем се 
остварује образовно-васпитни рад подноси кандидат 
који није стекао диплому на српском језику. Лекар-
ско уверење, као доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, кандидат који буде изабран доставља пре 
закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет странци 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну докумантацију, тј. доказе о испуњености 
услова, заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом достављају школи (поштом ли лично) на горе-
наведену адресу, са назнаком „Конкурс за пријем у 
радни однос наставника социологије (не отварати)”. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
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огласа у публикацији Националне службе за запо-
шљавање “Послови”. Докази о испуњености усло-
ва предвиђених овим огласом, ако нису оригинали, 
него фотокопије или преписи, морају бити оверени 
у складу са Законом о оверавању прописа, рукописа 
и преписа (“Службени гласник РС”, број: 93/2014 и 
22/2015). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у обзир приликом доношења одлуке о 
избору кандидата на овом конкурсу. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити код секретара школе, 
на контакт телефон: 017/815-051.

ЗРЕЊАНИН

ОШ „СВЕТИ САВА“
23204 Стајићево, Тозе Марковића 26

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
са 10% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни 
однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду 
(„Службени гласник РС” број 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС), кандидат треба 
да испуњава и услове утврђене у чл. 139, 140, 142 
и 144 Закона о основама система образовања и вас-
питања (даље: Закон) и у члану 2 став 2-6 Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи, а то су: 1. да 
има одговарајуће образовање и то: А) високо обра-
зовање на студијама II степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије), и то: (1) студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) сту-
дије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука 
(мора да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета); или Б) високо 
образовање на основним студијама у трајању од 
најмање 4 године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не. Изузетно: наставник и васпитач јесте и лице са 
стеченим одговарајућим високим образовањем на 
студијама I степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке струковне студије), 
студијама у трајању од 3 године или вишим обра-
зовањем. Наставник, васпитач и стручни сарадник 
мора имати образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломи-
рања од најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 
бодова из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у скла-
ду са Европским системом преноса бодова (члан 
142 став 1 Закона). Ово образовање наставник, 
васпитач и стручни сарадник је обавезан да стек-
не у року од једне, а највише две године од дана 
пријема у радни однос, као услов за полагање испи-
та за лиценцу. Сматра се да наставник, васпитач и 
стручни сарадник који је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије или је поло-
жио стручни испит, односно испит за лиценцу има 
образовање из члана 142 став 1 Закона. Послове 
наставника, васпитача и стручног сарадника може 
да обавља лице које има дозволу за рад (лицен-
цу). Без лиценце послове наставника, васпитача 
и стручног сарадника може да обавља: приправ-
ник (најдуже 2 године од дана заснивања радног 
односа у установи); лице које испуњава услове за 
наставника, васпитача и стручног сарадника са 
радним стажом стеченим ван установе, под усло-
вима и на начин утврђеним за приправнике (нај-
дуже 2 године од дана заснивања радног односа у 
установи); лице које је засновало радни однос на 
одређено време ради замене одсутног запосленог 
(најдуже 2 године од дана заснивања радног одно-
са у установи); сарадник у предшколској установи 
(ако има образовање из члана 142 Закона); педа-

гошки и андрагошки асистент и помоћни наставник. 
Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у 
предметној настави из страног језика као обавезног 
предмета у првом циклусу основног образовања 
и васпитања могу да изводе лица, и то: 1) профе-
сор одговарајућег страног језика, 2) професор раз-
редне наставе, 3) дипломирани филолог, односно 
професор језика и књижевности, 4) дипломирани 
школски педагог или школски психолог, 5) дипло-
мирани педагог или дипломирани психолог, тачке 
6)-8) (брисане), 9) лице које испуњава услове за 
наставника предметне наставе у основној школи, 
а које је на основним студијама положило испите 
из педагошке психологије или педагогије и психо-
логије, као и методике наставе, 10) професор раз-
редне наставе и енглеског језика за основну школу, 
11) професор разредне наставе, који је на основним 
студијама савладао програм Модула за енглески 
језик (60 ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) 
и који поседује уверење којим доказује савладаност 
програма модула и положен испит, који одговара 
нивоу Ц1 Заједничког европског оквира, 12) дипло-
мирани библиотекар - информатичар, 13) мастер 
филолог, 14) мастер професор језика и књижев-
ности, 15) мастер учитељ, 16) дипломирани учитељ 
- мастер, 17) мастер учитељ, који је на основним 
студијама савладао програм Модула за енглески 
језик (60 ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) 
и који поседује уверење којим доказује савлада-
ност програма модула и положен испит, који одго-
вара нивоу Ц1 Заједничког европског оквира, 18) 
дипломирани учитељ - мастер, који је на основним 
студијама савладао програм Модула за енглески 
језик (60 ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) 
и који поседује уверење којим доказује савладаност 
програма модула и положен испит, који одговара 
нивоу Ц1 Заједничког европског оквира, 19) мастер 
библиотекар - информатичар. Лица из става 2 тач. 
2), 4), 5), 6), 9), 12), 13) и 16) која нису професо-
ри одговарајућег језика треба да поседују знање 
језика најмање на нивоу Б2 (Заједничког европског 
оквира). Лица из става 2 тач. 3), 13) и 14) треба да 
поседују знање језика најмање на нивоу Б2 (Зајед-
ничког европског оквира), осим уколико нису завр-
шила одговарајући студијски програм или главни 
предмет/профил. Ниво знања Б2 доказује се уве-
рењем о положеном одговарајућем испиту на некој 
од филолошких катедри универзитета у Србији, или 
међународно признатом исправом за ниво знања 
језика који је виши од Б2 (Ц1 или Ц2 Заједничког 
европског оквира), а чију ваљаност утврђује Минис-
тарство просвете, науке и технолошког развоја. 
Предност за извођење наставе из страног језика у 
првом циклусу основног образовања и васпитања 
из става 2 овог члана имају мастер професор јези-
ка и књижевности (одговарајући студијски про-
грам или главни предмет/профил), односно мастер 
филолог (одговарајући студијски програм или глав-
ни предмет/профил), односно професор, односно 
мастер учитељ, односно дипломирани учитељ-мас-
тер, односно професор разредне наставе, мастер 
професор или професор у предметној настави и 
наставник у предеметној настави са положеним 
испитом Б2. Кандидат треба и: 2. да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има 
држављанство Републике Србије; 5. да зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно васпит-
ни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да 
обавезно достави: пријавни формулар, доказ о одго-
варајућем високом образовању: А) оверена фото-
копија дипломе/уверења траженог степена и врсте 

образовања, Б) доказ о образовању из педагошких, 
психолошких и методичких дисциплина (оверена 
фотокопија доказа који изда високошколска установа, 
односно уверења или другог одговарајућег докумен-
та о положеном испиту из педагогије и психологије у 
току студија или доказа о положеном стручном испи-
ту, односно положеном испиту за лиценцу, за оне кан-
дидате који то поседују); уверење о држављанству - 
оригинал или оверена фотокопија; извод из матичне 
књиге рођених - оригинал или оверена фотокопија; 
доказ да није осуђиван (за горенаведена дела у тачки 
3 који није старији од 6 месеци - оригинал или ове-
рена фотокопија; доказ да је стекао образовање на 
српском језику или је положио испит из српског јези-
ка по програму одговарајуће високошколске установе 
(диплома/уверење издато на српском језику која се 
приложи као доказ под тачком 2 сматра се доказом 
о знању српског језика под тачком 6); лекарско уве-
рење (оригинал или оверену фотокопију) доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Услови тражени овим конкурсом доказују се приликом 
пријема у радни однос и проверавају се у току рада. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом, 
достављају установи. Комисија утврђује испуњеност 
услова кандидата за пријем у радни однос из члана 
139 Закона, у року од осам дана од дана истека рока 
за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи 
избор у року од осам дана упућују се на психолош-
ку процену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Конкурсна 
комисија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од осам дана 
од дана пријема резултата психолошке процене спо-
собности за рад са децом и ученицима. Конкурсна 
комисија обавља разговор са кандидатима са листе и 
доноси решење о избору кандидата у року од осам 
дана од дана обављеног разговора са кандидатима. 
Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. 
Пријаве слати на адресу школе, са назнаком „За кон-
курс”. У обзир ће се узети само благовремене и потпу-
не пријаве. За све додатне информације обратити се 
директору школе, на телефон: 023/884-017.

Наука и образовање

Школа је знање,
посао је занат
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Наука и образовање

ОШ „СТЕВАН КНИЋАНИН“
23265 Книћанин, Жарка Зрењанина 4

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
са 33,33% радног времена, у другом 

циклусу основног образовања и 
васпитања

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни 
однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду 
(„Службени гласник РС” број 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС), кандидат тре-
ба да испуњава и услове утврђене у чл. 139, 140, 
142 и 144 Закона о основама система образовања и 
васпитања (даље: Закон) и у члану 3 став 1 тачка 
3 подтачка 1 Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи, а то су: 1) да има одговарајуће обра-
зовање и то: А) високо образовање на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије), и то: (1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; (2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука (мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета); или Б) високо образовање на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године. Изузетно: наставник и 
васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим 
високим образовањем на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне и специја-
листичке струковне студије), студијама у трајању 
од 3 године или вишим образовањем. Наставник, 
васпитач и стручни сарадник мора имати образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова, од којих најмање по 6 бодова из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 
бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова (члан 142 став 1 Зако-
на). Ово образовање наставник, васпитач и струч-
ни сарадник је обавезан да стекне у року од јед-
не, а највише две године од дана пријема у радни 
однос, као услов за полагање испита за лиценцу. 
Сматра се да наставник, васпитач и стручни сарад-
ник који је у току студија положио испите из педа-
гогије и психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу има образовање из чла-
на 142 став 1 Закона. Послове наставника, васпи-
тача и стручног сарадника може да обавља лице 
које има дозволу за рад (лиценцу). Без лиценце 
послове наставника, васпитача и стручног сарадни-
ка може да обавља: приправник (најдуже 2 године 
од дана заснивања радног односа у установи); лице 
које испуњава услове за наставника, васпитача и 
стручног сарадника са радним стажом стеченим 
ван установе, под условима и на начин утврђеним 
за приправнике (најдуже 2 године од дана засни-
вања радног односа у установи); лице које је засно-
вало радни однос на одређено време ради замене 
одсутног запосленог (најдуже 2 године од дана 
заснивања радног односа у установи); сарадник у 
предшколској установи ( ако има образовање из 
члана 142 Закона); педагошки и андрагошки асис-
тент и помоћни наставник. Наставу и друге облике 
образовно-васпитног рада у предметној настави из 
енглеског језика може да изводи лице које је стекло 
високо образовање и то: професор, односно дипло-
мирани филолог за енглески језик и књижевност; 
дипломирани професор енглеског језика и књи-
жевности; мастер филолог (студијски програм или 
главни предмет/профил енглески језик); мастер 
професор језика и књижевности (студијски про-
грам или главни предмет/профил енглески језик); 
дипломирани филолог англиста - мастер, 6) мастер 

професор језика и књижевности (студијски програм 
Језик, књижевност и култура). Кандидат треба и: 
2) да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима, 3) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
4) да има држављанство Републике Србије, 5) да 
зна српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, кандидат је дужан 
да обавезно достави: пријавни формулар; доказ о 
одговарајућем високом образовању, А) оверена 
фотокопија дипломе/уверења траженог степена и 
врсте образовања, Б) доказ о образовању из педа-
гошких, психолошких и методичких дисциплина 
(оверена фотокопија доказа који изда високош-
колска установа или оверена фотокопија уверења 
о положеном стручном испиту/испиту за лицен-
цу- за оне кандидате који то поседују); уверење 
о држављанству - оригинал или оверена фотоко-
пија; извод из матичне књиге рођених - оригинал 
или оверена фотокопија; доказ да није осуђиван 
(за горенаведена дела у тачки 3) који није старији 
од 6 месеци - оригинал или оверена фотокопија; 
доказ да је стекао образовање на српском језику 
или је положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе (диплома/
уверење издато на српском језику која се приложи 
као доказ под тачком 2 сматра се доказом о знању 
српског језика под тачком 6) лекарско уверење 
да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима (оригинал или 
оверену фотокопију) доставља изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Услови тражени 
овим конкурсом доказују се приликом пријема у 
радни однос и проверавају се у току рада. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом, 
достављају установи. Комисија утврђује испуње-
ност услова кандидата за пријем у радни однос 
из члана 139 Закона, у року од осам дана од дана 
истека рока за пријем пријава. Кандидати који су 
изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују 
се на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Конкурсна комисија сачињава 
листу кандидата који испуњавају услове за пријем 
у радни однос у року од осам дана од дана прије-
ма резултата психолошке процене способности за 
рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима са листе и доно-
си решење о избору кандидата у року од осам дана 
од дана обављеног разговора. Рок за подношење 
пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови”. Пријаве слати на 
адресу школе, са назнаком „За конкурс”. У обзир 
ће се узети само благовремене и потпуне пријаве. 
За све додатне информације обратити се директо-
ру школе на телефон: 023/867-001.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА 
23000 Зрењанин, Новосадска 2

Наставник математике
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чла-
ном 24 став 1 Закона о раду (“Сл. гласник РС”, 
бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017 - одлука УС и 133/17), кандидат треба 
да испуњава и посебне услове прописане чланом 
139 Закона о основама система образовања и вас-
питања, односно да: 1) има одговарајуће образо-
вање: у складу са чланом 140 Закона о основама 
система образовања које је стечено: а) на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије) и то: студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета и студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педа-
гошких наука; б) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године. У складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника из општеобразовних 
предмета, стручних сарадника и васпитача у струч-
ним школама („Службени гласник РС - Просветни 
гласник”, број 8/15, 11/16, 13/16 - испр. и 13/16): 
професор математике; дипломирани математичар; 
дипломирани математичар за теоријску математи-
ку и примене; дипломирани математичар за рачу-
нарство и информатику; дипломирани математи-
чар - информатичар; дипломирани математичар 
- професор математике; дипломирани математичар 
за математику економије; професор математике - 
теоријско усмерење; професор математике - тео-
ријски смер; професор математике и рачунарства; 
професор информатике - математике; професор 
хемије - математике; професор географије - мате-
матике; професор физике - математике; професор 
биологије - математике; дипломирани математичар 
- астроном; дипломирани математичар - теоријска 
математика; дипломирани математичар - примење-
на математика; дипломирани математичар - мате-
матика финансија; дипломирани инжењер матема-
тике (са изборним предметом Основи геометрије); 
дипломирани информатичар; дипломирани про-
фесор математике - мастер (ово лице мора имати 
претходно завршене основне академске студије на 
студијским програмима Математика или Примење-
на математика (са положеним испитом из предме-
та Геометрија или Основи геометрије)); дипломи-
рани математичар - мастер (ово лице мора имати 
претходно завршене основне академске студије на 
студијским програмима Математика или Примење-
на математика (са положеним испитом из предмета 
Геометрија или Основи геометрије)); мастер мате-
матичар (ово лице мора имати претходно завршене 
основне академске студије на студијским програ-
мима Математика или Примењена математика (са 
положеним испитом из предмета Геометрија или 
Основи геометрије)); мастер професор 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 гео-
метрије).

Наставник здравствене неге
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чла-
ном 24 став 1 Закона о раду (“Сл. гласник РС”, 
бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017 - одлука УС и 113/17), кандидат треба 
да испуњава и посебне услове прописане чланом 
139 Закона о основама система образовања и вас-
питања, односно да: 1) има одговарајуће образо-
вање: у складу са чланом 140 Закона о основама 
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система образовања које је стечено: а) на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета и студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; б) на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, у складу са Правилником 
о степену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада здравство и социјална 
заштита („Службени гласник РС - Просветни глас-
ник”, број 21/15 и 11/16): виша медицинска сестра 
- техничар; виша медицинска сестра; струковна 
медицинска сестра; организатор здравствене неге; 
специјалиста струковна медицинска сестра; дипло-
мирана медицинска сестра; мастер медицинска сес-
тра; виша медицинска сестра општег смера; виша 
медицинска сестра интернистичког смера; виша 
медицинска сестра хируршког смера; виши меди-
цински техничар. Лице треба да има претходно 
стечено средње образовање у подручју рада Здрав-
ство и социјална заштита.

Наставник акушерства са негом
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
са 23,5% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чла-
ном 24 став 1 Закона о раду (“Сл. гласник РС”, 
бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017 - одлука УС и 113/2017), кандидат треба 
да испуњава и посебне услове прописане чланом 
139 Закона о основама система образовања и вас-
питања, односно да: 1) има одговарајуће образо-
вање: у складу са чланом 140 Закона о основама 
система образовања које је стечено: а) на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета и студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; б) на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, у складу са Правилником о 
степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним шко-
лама у подручју рада здравство и социјална зашти-
та („Службени гласник РС - Просветни гласник”, 
број 21/15 и 11/16): виша медицинска сестра - тех-
ничар; виша медицинска сестра; виша струковна 
медицинска сестра; организатор здравствене неге; 
виша гинеколошко-акушерска сестра; специјали-
ста струковна медицинска сестра; специјалиста 
струковна медицинска сестра бабица; дипломира-
на медицинска сестра; мастер медицинска сестра; 
виша медицинска сестра општег смера; виша меди-
цинска сестра интернистичког смера; виша меди-
цинска сестра хируршког смера; виши медицински 
техничар. Лице треба да има претходно стечено 
средње образовање у подручју рада Здравство и 
социјална заштита за образовни профил гинеко-
лошко-акушерска сестра.

Наставник здравствене неге
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
са 76,5% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чла-
ном 24 став 1 Закона о раду (“Сл. гласник РС”, 
бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017 - одлука УС и 113/17), кандидат треба 

да испуњава и посебне услове прописане чланом 
139 Закона о основама система образовања и вас-
питања, односно да: 1) има одговарајуће образо-
вање: у складу са чланом 140 Закона о основама 
система образовања које је стечено: а) на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске 
студије), и то: студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета и студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; б) на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, у складу са Правилником 
о степену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада здравство и социјална 
заштита („Службени гласник РС - Просветни глас-
ник”, број 21/15 и 11/16): виша медицинска сестра 
- техничар; виша медицинска сестра; струковна 
медицинска сестра; организатор здравствене неге; 
специјалиста струковна медицинска сестра; дипло-
мирана медицинска сестра; мастер медицинска сес-
тра; виша медицинска сестра општег смера; виша 
медицинска сестра интернистичког смера; виша 
медицинска сестра хируршког смера; виши меди-
цински техничар. Лице треба да има претходно 
стечено средње образовање у подручју рада Здрав-
ство и социјална заштита.

ОСТАЛО: Кандидат треба и да: 2) има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има 
држављанство Републике Србије; 5) зна српски 
језик и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Кандидати треба да доставе: попуњен 
пријавни формулар који се налази на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs), ори-
гинал или оверену фотокопију дипломе (уверења) 
о траженој врсти и степену стручне спреме, ориги-
нал или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству Републике Србије; доказ о испуњавању усло-
ве из члана 139 став 1 тачка 5 Закона о основама 
система образовања и васпитања односно да је 
лице стекло средње, више или високо образовање 
на језику на коме се остварује образовно-васпитни 
рад или је положило испит из тог језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе (ори-
гинал или оверена фотокопија) - српски језик; ори-
гинал или оверена фотокопија уверења (извода из 
казнене евиденције) Министарства унутрашњих 
послова којим кандидат доказује да није осуђи-
ван у складу са чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања. Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са ученицима доставља само изабрани кан-
дидат пре закључења уговора о раду. Рок за под-
ношење пријава са потребним доказима о испуња-
вању услова конкурса је 8 дана, рачунајући од 
дана објављивања текста конкурса у публикацији 
Националне службе за запошљавање „Послови”. 
Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве 
на конкурс неће бити разматране. Пријаве се шаљу 
поштом или предају лично на адреси: Медицинска 
школа, 23000 Зрењанин, Новосадска 2, са назнаком 
„За конкурс”. Сва потребна обавештења можете 
добити од секретара школе, лично или путем теле-
фона: 023/533-270. 

Наука и образовање

Посао се не чека, посао се тражи
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Највећа понуда слободних 
послова на једном месту



У новоизграђеној фабрици компаније „Леони“ у Нишу свечано су уру-
чени сертификати полазницима програма обуке за познатог послодавца. 
Двадесеторо младих је успешно прошло програм обуке који је реализован 
у сарадњи са Филијалом Ниш НСЗ. Поред сертификата, уручени су и угово-
ри о раду на неодређено време, чиме је испуњен главни циљ овог програма 
активне политике запошљавања који спроводи НСЗ.

Сертификате су уручили генерални директор компаније „Леони“ Кле-
менс Сакс и директор Филијале Ниш НСЗ Бобан Матић, који су, сада већ 
запосленим лицима, пожелели успех и напредак у каријери.

Обука је трајала 3 месеца и реализована је у фабрикама компаније 
„Леони“ у Прокупљу и Нишу. Највећи број полазника је са вишом и високом 
стручном спремом.

„Обука је заиста била одлично осмишљена, тако да смо имали прили-
ке да се упознамо са целокупним процесом рада, а оно што је најбитније, 
већ смо почели да радимо и примењујемо оно за шта смо се обучавали“, 
истакао је Немања Ђорђевић, један од новзапослених радника компаније 
„Леони“.

„Леони“ се бави производњом аутомобилских каблова за возила „јагуар“, BMW и „ландровер“. Део је „Леони групе“, светског лидера у про-
изводњи каблова и оптичких влакана, која у свету запошљава око 80.000 радника у 32 земље.

Укупна вредност досадашњих инвестиција компаније „Леони“ у Србији је око 75 милиона евра. Тренутно је у три фабрике у Србији запос-
лено око 6.000 радника. Када новоизграђена фабрика у Нишу достигне пун капацитет, компанија „Леони“ ће са укупним бројем запослених 
од близу 8.000 бити највећи послодавац у производном сектору у Србији.

Подсећамо да Национална служба за запошљавање - Филијала Ниш и компанија „Леони“ имају одличну сарадњу од самог доласка ове 
компаније у Србију. Већина радника у фабрици у Прокупљу, као и Малошишту код Ниша, запослена је путем директног посредовања Нацио-
налне службе за запошљавање.

Поред руководства компаније „Леони“, на челу са генералним директором Клеменсом Саксом, уручењу сертификата су присуствовали и 
директор НСЗ Филијале Ниш Бобан Матић, заменица директора НСЗ Филијале Ниш Наташа Станковић, начелница Одељења за посредовање 
у запошљавању и планирању каријере Мирка Петровић и руководилац Групе за образовање и обуке Тамара Милошевић.

Бесплатна публикација о запошљавању 4131.01.2018. |  Број 762 |   

Нишавски управни округ и општине са тог подручја најављују потрагу за инвес-
титором који би у том делу земље изградио производни погон, а у коме би искљу-
чиво радили људи старији од 50 година, пошто је проблем њиховог запошљавања 
најизраженији. Тај податак изнет је на конститутивном састанку Савета Нишавског 
управног округа у чији састав су ушли председници општина и града Ниша.

Начелница Нишавског управног одбора Драгана Сотировски прецизирала је да 
су општине Пантелеј и Гаџин Хан понудиле олакшице инвеститору који би изградио 
погон за запошљавање старијих особа. Она је рекла и да су представници општи-
на на конститутивном састанку показали изузетну жељу да сарађују око решавања 
бројних питања, а да су као основни проблем истакли и мањак средстава за спро-
вођење пројеката који се финансирају из претприступних фондова Европске уније. 

Сотировски је казала да је непријатно изненађена тиме што је буџет града за 
2018. годину усвојен, а да сарадња није постојала и да градске општине нису упо-
зориле да немају пара за финансирање пројеката из ИПА фондова. Додала је да се 
нада да ће тај проблем бити решен и подсетила да учешће локалних самоуправа у 
пројектима који се финансирају из ИПА фондова сада износи 15%.

СА ОБУКЕ НА ПОСАО

ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ И ГАЏИН ХАН НУДЕ ОЛАКШИЦЕ

Укупна вредност досадашњих инвестиција компаније „Леони“ у Србији је око 75 
милиона евра. Тренутно је у три фабрике у Србији запослено око 6.000 радника

Извор: Бета 

Владан Крстић

Сертификати и уговори о раду за двадесеторо младих

Нишавски округ тражи инвеститора који би запошљавао старије од 50 година

ОБУКА ЗА ЗАВАРИВАЧЕ У ИНСТИТУТУ „ГОША“ 
Кандидати и кандидаткиње из целе Србије, од 18 до 35 година, могу се пријавити на конкурс

за похађање ове обуке најкасније до 8. фебруара 2018.
Немачка организација за међународну техничку сарадњу (ГИЗ) позива све заинтересоване младе без посла да се пријаве за по-

хађање четврте по реду обуке за завариваче и заваривачице, која се организује у оквиру пројекта „Подстицање запошљавања младих“.
Кандидати и кандидаткиње из целе Србије, старости од 18 до 35 година, могу се пријавити на конкурс за похађање ове обуке најкас-

није до 8. фебруара 2018.
Почетак обуке је планиран за април и трајаће 88 дана (укључујући и суботе), а одржаваће се у Институту „Гоша“ у Смедеревској Па-

ланци. За све кандидате и кандидаткиње који живе ван места одржавања обуке биће обезбеђен бесплатан смештај и храна.
Све детаљне информације о овој обуци, као и формулар путем кога се врши пријављивање, могу се наћи на интернет страници: http://

odskoledoposla.org/obuka-za-zavarivace/.
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Креативност и радозналост, посвећеност правим вредностима 
и природи красе тим Коозметик. Даниела Станковић и Јо-
вана Антић сматрају да је све што је природа дала апсолутно 
искористиво, али и да се према њој морамо одговорно пона-

шати, тако што ћемо вратити оно што смо узели. Због тога нам нуде 
апсолутно здрав производ, од садржаја до паковања. И дизајн њи-
хових козметичких производа одише једноставношћу, а паковања су 
од рециклираног материјала. Зато и не чуди што је релативно брзо 
бренд препознат од стране корисника, који схватају колико је важно 
да се негујемо квалитетним и природним препаратима, који су бла-
готворни за целокупно здравље, а не само за нашу кожу. 

Једна је економиста, друга архитекта, а у овом послу нашле су се 
искључиво из љубави и личног искуства са природном козметиком, 
коју су ранијих година могле да купе само у иностранству. Схватиле 
су да је то нешто што недостаје тржишту у Србији и тако је њихова 
прича кренула. Биле су у праву, јер се бренд Коозметик већ пози-
ционирао на нашем тржишту, а велико је интересовање и клијената 
из целог света, па је логично следећи корак извоз производа на свет-
ско тржиште.

Ипак, на почетку, као и код већине почетника у бизнису у Србији, 
околина је била сумњичава да ће успети да реализују своју идеју.

„Сви су нас питали откуд нас две у том послу, када нам то није 
примарно занимање. Мислим да нам је управо то била предност, јер 
смо гледале ширу слику, нисмо се фокусирале само на једну област, 
па смо могле да сагледамо све аспекте покретања посла и развоја 
бренда. Нас две се допуњујемо знањем и искуством, учимо једна од 
друге и свака даје свој допринос, па смо тако и креирале добар и пре-
познатљив бренд“, прича нам Даниела. 

Обе су размишљале позитивно. Прво представљање било је на 
Сајму козметике пре две године и ту су људи први пут чули за њих 
и могли да пробају препарате. „То нам је главни вид маркетинга, јер 
нама је најважније да људи пробају наше производе и увере се у до-
бар квалитет. До сада смо углавном имале одличне реакције“, кажу у 
тиму Коозметик. 

Јована потврђује да је у почетку било тешко, али су врло озбиљно 
кренуле и веровале у идеју. „Пре него што смо представиле производе 
на тржишту имале смо разрађен цео концепт. Знале смо шта ће бити 
сваки следећи корак и људи су одмах приметили наше производе. 
Много смо радиле на свом личном усавршавању, доста смо путовале, 
ишле на различите обуке како бисмо прошле кроз цео процес и нау-
чиле како да водимо бизнис“, каже Јована и додаје да им је најважније 
на почетку било то што су имале добар тим стручних сарадника, који 
су им велика подршка. Међу њима има лекара, биолога, фармацеута 
и технолога.

Обе истичу да на почетку нису много размишљале о томе колико 
је тешко и какве их препреке чекају на том путу, али су проблеме 
решавале у ходу и са великом љубављу према послу. Због тога им је 
било важно да понуде врхунски квалитет производа и да се на прави 
начин представе у јавности.

Ипак, ни то у Србији није тако једноставно, пре свега због не-
достатка квалитетних сировина које се користе у изради природне 
козметике, али и мањка адекватне амбалаже. Наше саговорнице 
објашњавају да су код нас сировине углавном лошег квалитета, по-
чевши од рецимо какао путера, који мора да има намену искључиво 
за израду природне козметике, до етеричних уља, која код нас нису 
толико интензивног мириса, па морају да их увозе из Грчке. Јована 
додаје да у Србији не могу да нађу пчелињи восак који је потпуно 
прочишћен и спреман за козметику, па и то морају да увозе. 

„Квалитет нам је увек био на првом месту, јер то људи одмах пре-
познају. Такође, визуелни идентитет је нешто што нас одваја од ос-
талих брендова и у рангу је најбољих светских фирми“, објашњавају 
наше саговорнице и додају да се по покретању посла одмах могло 
видети да је потпуно природна козметика нешто што је недостајало 
овдашњем тржишту, јер су сви заинтересовани за њихове производе, 
млади и старији, жене и мушкарци. Њих две и саме користе све про-
изводе Коозметика, а од свих препарата издвајају компакт шампон, 

универзални мелем и тоник за лице, као и дезодоранс без алкохола, 
алуминијума, парабена и конзерванса. Даниела не заборавља да по-
мене капи за зубе за које су добиле патент и чији су резултати испи-
тивања одлични, па очекују да ће бити један од омиљених производа. 

Управо су им жеље потрошача на првом месту и стално ослуш-
кују њихове потребе. На самом почетку је постојала палета од укупно 
12 производа, а труде се да сваке године на тржиште избаце три нова 
производа. Када тим осмисли нешто ново, праве се тест паковања, 
како би клијенти могли да пробају и дају свој суд и сугестије шта 
треба мењати. 

Купци су људи који трагају за суштинском лепотом и нису за ин-
стант решења. На питање када се уз употребу природне козметике 
могу видети резултати, Даниела каже да резултати нису краткотрај-
ног карактера и да се виде већ после неколико дана. „Прави бенефи-
ти коришћења природне козметике су суштински и односе се како 
на лепоту, тако и на здравље. Кожа вам је свежија и одморнија, а на 
дуже стазе утицај је врло видљив. Поента је да природна козмети-

НОВАЦ НЕ СМЕ БИТИ ОСНОВНИ МОТИВ
Две даме промовишу другачији начин живота и размишљања, у складу са природом. 
Од самог оснивања фирме приступиле су озбиљно послу, а тачно су знале шта желе 
– производ који је подарила природа. Одлучно кажу НЕ свему што штети људском 
организму, а истичу да морамо подједнако хранити и ум и тело и емоције. Све се 

производи ручно, уз минималну употребу струје и без било каквог загађења

Козметика са ставом

     
   КООЗМЕТИК производи су направљени од најквалитетнијих при-
родних састојака из свих крајева света, по специјалној рецептури и 
највишим стандардима производње, са свим сертификатима сирови-
на са домаћег и ЕУ тржишта. Паковани су у здравој, функционалној 
и сведеној амбалажи од 100% рециклираног папира, која чува ква-
литет производа.
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ка истакне вашу праву лепоту, да не будете оно што нисте“, јасна је 
Даниела, а Јована додаје кроз осмех да је осећај одмах савршен и да 
кад једном пробате природну козметику то ћете сигурно користити 
читавог живота.  

У компанији Коозметик сваки производ израђује се ручно, по-
чиње се са водом и уљном базом од којих настаје крема, која изгледа 
као млеко, које постаје кремасто кроз процес хлађења. Када се маса 
довољно охлади спремна је за додавање витамина, етеричних уља, 
чиме се задржавају сва корисна својства. Тек тада се процес заврша-
ва. Свака фаза траје дуго, а серије су мале, по 15 производа, како би 
купци увек добили свеже, нове препарате. 

Пословање је искључиво у складу са зеленом економијом. „Све је 
у складу са природом. У производњи не користимо машине, па нема 

загађења и минимално трошимо струју. Човек нам је увек на првом 
месту, држимо се тога да људе треба упослити“, објашњава нам Јо-
вана, а Даниела додаје да није у питању само природна козметика, 
већ цео концепт живота, на основу којег се према природи односи 
одговорно. Тако је и папир од којег се израђује амбалажа од рецикли-
раног материјала. Неке одговорне муштерије враћају амбалажу како 
би могла поново да се искористи.  

Када размишљају о будућности кажу да им је извоз на првом 
месту. Сада извозе у Црну Гору и земље у окружењу, али чекају ре-
зултате за сертификцију производа за излазак на тржиште Европске 
уније и планирају извоз у Француску, Скандинавију, али и Америку. 
Имају онлајн продају у целом свету, а Коозметик је једина домаћа 
козметика која се може купити у фри-шоповима и на то су Даниела 
и Јована посебно поносне. Већ неко време раде на изради потпуно 
природног парфема и план је да га ускоро заврше и представе на тр-
жишту. 

Замолили смо их да дају неколико корисних савета почетницима 
у бизнису. „Свако ко улази у предузетништво мора да ради на свом 
усавршавању, да буде спреман да ризикује јер бизнис у Србији захте-
ва много импровизације. Када водите фирму то је посао од 24 сата 
дневно, јер о томе размишљате нон-стоп“, каже Даниела. 

„Новац никако не сме да буде основни мотив, јер је потребно да 
прође одређено време, некад и више од годину дана, да бисте почели 
да зарађујете. Све треба да се ради са много љубави, можда је поне-
кад потребно више времена, али успех тада неће изостати“, из иску-
ства каже Јована. 

Обе истичу да је за њихову козметику најважније да је пробамо, а 
производи су доступни у многим апотекама, дрогеријама, у ТЦ Ушће, 
Концепт стору на Косанчићевом венцу и у Супермаркету. 

Јелена Бајевић

     

     

САВЕТ
   Прави природни производи су свежи и веома хранљиви, како за 
људски организам, тако и за микроорганизме. Да бисте што дуже 
очували производе и заштитили их од кварења чувајте их на су-
вом, хладном и тамном месту и перите руке пре коришћења. Сви 
производи су намењени спољној примени. Пажљиво прочитајте 
састав и начин примене. Ако будете имали било какве нежеље-
не реакције, прекините с применом производа и посаветујте се с 
лекаром.

   Да: уље слатког бадема / уље јојобе / уље лешника / уље коштица 
грожђа / кокосово уље / уље невена / авокадо уље / хладно цеђено 
маслиново уље / кантарионово уље / уље из коштица кајсије / уље 
макадамског ораха / уље аргана / рицинусово уље / ши путер / мо-
нои де тахити путер / какао путер / алоја вера / природни пчелињи 
восак / природни колаген / витамин А / витамин Е / хијалуронска 
киселина / гуава екстракт / екстракт малине / пантенол провита-
мин Б5 / протеин из пшенице / природна течна свила / сода бикар-
бона / органски зелени чај
   Не: парабен / ланолин / имидазолидинyл уреа и диазолидинyл 
уреа / минерална уља течног парафина, вазелин, петролатум, 
петролеум / propylene glycol / sodium lauryl sulphate (SLS) / sodium 
lauryl ether sulphate (SLES) / triethanolamine / dimethicon / diethyl-
meta-toluamide deet / вештачки мириси / вештачке боје
   Етерична уља: лаванда / рузмарин / геранијум / yланг yланг / 
лимета / лимун / лимунова трава / бергамот / палмароса / ружа / 
сандаловина / грејпфрут / чајно дрво / ловор / мента / петит граин 
наранџа / босиљак / мандарина / наранџа
природни екстракти: ванила / кокос / диња / мандарина / чоколада 
/ јагода / краставац
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САМ СВОЈ ГАЗДА
Радно време људи који се баве оваквим послом зависи искључиво од 

самоорганизовања, договора са клијентима и од обавеза на одређеном пројекту,
а веома је важно добро и правовремено планирање обавеза

Захваљујући развоју дигиталних технологија и различитим сер-
висима и онлајн платформама, у модерно време све је мања потреба 
за класичним радом у канцеларијама, а онима који се баве одређе-
ним видом посла омогућено је да раде са било ког места на планети. 
Стручњаци сматрају да овакво пословање повећава продуктивност, а 
предност је флексибилно радно време и могућност избора за кога и где 
радите. Тачније, радно време људи који се баве оваквим послом зависи 
искључиво од самоорганизовања, договора са клијентима и од обавеза 
на одређеном пројекту, а веома је важно добро и правовремено плани-
рање обавеза. Овакав вид пословања све је више присутан и у Србији.

Дигитални номади користе онлајн (или дигиталне) алате да раде 
с локације по сопственом избору. Овај начин рада дефинише се и као 
„локационо независан“. Дигитални номади су појединци који користе 
бежичну дигиталну технологију да обављају свој посао. 

Исповест дигиталног номада
Да ли вас идеја да живите у страној земљи интригира? Да ли већ 

радите у coworking простору ван своје земље? 
За многе је идеја о раду у страној земљи узбудљива, али такође 

може бити и застрашујућа због неизвесности коју носи. Језик и кул-
тура се скоро увек разликују од земље до земље, чак и када је реч о 
суседним земљама. Моје авантуре у Европи прави су пример тога. 
Морао да сам да знам шпански у одређеним деловима Барселоне, док 
је у другим деловима преовладавао енглески. У Холандији је већина 
људи говорила енглески. 

Што се тиче културе, у средишту шпанске културе налазе се вино 
и храна. Вечере почињу касно – обично око 10 увече. Иако сиеста није 
толико учестала пракса као раније и даље има много људи који попо-
дне праве паузу, а онда раде до вечере. Ово је важно зато што овако 
нешто може постати ваша нова навика уколико желите да се повеже-
те с другима и да се осећате као део културе. 

Овакве културолошке разлике постоје свуда. Међутим, постоји и 
много сличности. 

Док сам био у Барселони, било је много демонстрација због не-
зависности и права на гласање, али људи су живели своју нормалну 
свакодневицу. Може се живети на сличан начин као код куће, али је 
ипак добро имати план када идете у ново место. 

Моје coworking искуство у Шкотској, Шпанији и Холандији није се 
много разликовало од искуства широм САД. Coworking простори су за 
мене од кључног значаја да бих радио као дигитални номад. 

Радио сам у свим типовима „радних простора“ – библиотекама, 
кафеима, хостелима, хотелима, ресторанима, са клупа по парковима 
који имају Wi-Fi, по аутобусима, возовима итд. али ми ништа од тога 
није пружало осећај повезаности с местима и људима.

Било да радим из Шкотске, Шпаније, или било које друге земље, 
увек желим да се осећам повезано. Наравно, мислим на Wi-Fi, али 
такође мислим на локалну културу и људе – не бих ни био дигитални 
номад да не желим да путујем и упознајем друге људе.

Ево неколико савета који ће вам помоћи да изаберете coworking 
простор у новој земљи:

• Гугл је ваш пријатељ.
• Претражите coworking просторе у граду који посећујете. Ја об-

ично пређем неколико страна и пронађем просторе који ми делују 
најинтересантније.

• Онда их контактирам да видим да ли је могуће радити тамо X 
дана. Ако ми се не јаве, обично их не контактирам поново.

• Једна од најважнијих ствари јесте да размислите да ли желите 
да пронађете простор са више локалаца или других странаца.

• Имајте у виду на којој локацији се простор налази. Чак и ако прос-
тор изгледа сјајно, да ли заиста желите да путујете сат времена да бисте 
стигли до њега? Или промените смештај или coworking простор.

Ако желите да радите у простору у ком већина људи говори језик 
који не знате, научите фразе које вам могу бити од помоћи, као што 
су: како се каже, желим то (или оно), молим вас, извините, здраво, 
довиђења, као и називе јела која најрадије наручујете. Остало ћете 
научити успут.

Када радите из друге земље, немојте то видети као туризам, већ 
као да заиста живите тамо. То је ваш дом у наредних неколико не-
деља, месеци или година. Обратите пажњу на културолошке разлике, 
пробајте нову храну, научите нови језик и будите продуктивни (на 
крају крајева, рачуни морају да се плате). 

Пут под ноге и не заборавите да уживате!
Живот је кратак, а животни стил дигиталног номада, пун путо-

вања и рада, може да отвори врата дивним искуствима и да вас пове-
де на путовање које нисте ни могли да замислите. 

Дигитални номади

     

     

БЕНЕФИТИ 
• Више слободе да се сопствени живот уреди по сопственим мерилима
• Не губи се време у саобраћају и не носи се неудобна одећа за посао
• Више слободе да се креира сопствено радно време – збогом раду
  од 9 до 5
• Мање трошкова и мање потребе за материјалним стварима,
  што оставља више новца за искуства
• Упознавање нових места – разноврсност чини живот интересантним
• Уштеда новца живљењем у местима с нижим животним трошковима

РАЗЛИЧИТИ ТИПОВИ ДИГИТАЛНИХ НОМАДА
• Фриленсери који пишу, кодирају, воде кампање на друштвеним
   мрежама, итд. за своје клијенте онлајн
• Професионалци који пружају онлајн услуге као што су правна
  помоћ, рачуноводство, па чак и саветовање
• Предузетници који руководе својим тимом помоћу онлајн алата
• Људи који праве или продају дигиталне производе, као што
  су е-књиге, туторијали, услуге онлајн претплата, итд.
• Комбинација свега горенаведеног

Извор: http://newhub.rs/blog/
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Удружење грађана РЕПЕР - Развој економско просперитетних 
рејона из Новог Пазара и Амбасада Аустралије организују нови 
пројекат под називом „Преузми иницијативу“. Реч је о пет интере-
сантних, бесплатних радионица за жене које су незапослене, на који-
ма ће се учити израда накита, природне козметике, основе веза и 
златовеза, писање бизнис плана и промоција на интернету. 

За све учеснице обезбеђен је комплетан материјал за радиони-
це, а по завршетку ће полазнице добити сертификате. Планирана је 
и завршна продајна изложба, која ће бити организована 20. априла 
ове године и на којој ће учеснице моћи да представе своје радове. 

Све заинтересоване жене могу да се пријаве на имејл: 
udruzenjereper@yahoo.com или на Фејсбук страници удружења РЕ-
ПЕР из Новог Пазара. 

„Да сам знала колико је тешко успети, не бих се ни усудила да почнем. Али у томе је и 
лепота предузетништва. На почетку, док се посао не развије, најбитније је да имате 

подршку породице“, каже Светлана

Светлана Мојић Џакула из Новог Сада, бивша репрезентативка Србије 
и Црне Горе у једрењу, љубав према овом спорту претворила је у успе-
шан бизнис. У свом студију „Salt and Water“ Светлана дизајнира лук-
сузне јахте, виле и ентеријере авиона, док је за иновацију „Плутајући 

хотел“ пре две године добила престижну међународну награду „Миленијум 
јахт дизајн 2015“ за најбољи пројекат младог дизајнера.

Лепо и корисно
„Више од деценију била сам у репрезентацији и једрила са сестром у 

двојцу 470. Волела сам да цртам, па сам уписала архитектуру и природно 
је произашло да спојим те две ствари. Још на факултету сам одлучила да 
се бавим дизајном јахти, па сам 2006, са 23 године, отишла у Гетеборг на 
летњу школу код чувеног предавача Ларса Ларсона, по чијој се књизи учи на 
факултетима за бродоградњу. После факултета сам радила у једној фирми у 
Црној Гори, а онда сам добила стипендију у Венецији, где сам завршила ди-
зајн јахти. По повратку из Италије 2011. отворила сам фирму Salt and Water, 
у којој се са још троје колега бавим архитектуром ентеријера луксузних обје-
ката, станова и вила, луксузних пловила, а радили смо и ентеријер великог 
крузера на четири нивоа. Уз то дизајнирам и јахте“, каже Светлана за „Курир“.

Додаје да се у њеном студију баве свим што је у вези сa морем и копном, 
а односи се на уживање. Присећајући се почетака, Светлана каже да је знала 
колико је тешко успети, не би се ни усудила да почне.

Подршка породице
„Али у томе је и лепота предузетништва. На почетку, док се посао не раз-

вије, најбитније је да имате подршку породице и неког клијента с којим ћете 
почети. Ја сам и током студирања радила, па сам по отварању фирме имала 
препоруке од разних компанија и професора с факултета. Све што радимо 
иде на препоруку. Зато је најбитније да клијент буде задовољан, јер од тога 
зависи да ли ћете опстати или не“, истиче Светлана, млада мама шестомесе-
чне бебе, и додаје: „Пројекат Плутајући хотел, с катамаранима-апартмани-
ма за Зворничко језеро прославио нас је у свету као јединствен и иновати-
ван, иако у Зворнику није изграђен“.

СРПКИЊА ДИЗАЈНИРА ЈАХТЕ И АВИОНЕ

ПРЕУЗМИ ИНИЦИЈАТИВУ, 
ОБЕЗБЕДИ СЕБИ ПОСАО

Светлана Мојић Џакула - Salt and Water

Бесплатне радионице за жене 
Извор: Курир

Светлана Мојић Џакула освојила је бројне
награде и признања за дизајн.

Неке од њих су: 
- Миленијум јахт дизајн 2015. године

- Yacht & Aviation Award 2014. године за
дизајн ентеријера авиона

- Најбољи стартап на Балкану
- Жена змај 2013.

Познате даме инспиришу

ПОТЕНЦИЈАЛ ЗА УСПЕХ
Неке од најуспешнијих жена света развиле су посебну формулу 

за успех. Рад, упорност и креативност по њима су најважније особи-
не, а ево како нас саветују да искористимо свој потенцијал.

„Мисли да си краљица. Краљица се не плаши да неће успети. Не-
успех је само једна од степеница на путу до успеха“ - Опра Винфри

„Не успеш и шта онда? Живот се наставља. Тек када ризикујеш 
имаш прилику да откриваш нове ствари“ - Лупита Нијонго

„Најхрабрија ствар коју можеш да урадиш је да мислиш својом 
главом“ - Коко Шанел

„Одлучила сам да остатак живота буде најбољи период мог жи-
вота“ - Лујза Хеј

„Не можете да потрошите креативност. Што је више користите, 
више је и имате“ - Маја Анђело

„Немојте бити задовољни малим. Тежите увек ка бољој верзији 
себе. Прошлост или будућност, све је то небитно.Постојите само ви“ 
- Џенис Џоплин

„Уместо да се осврћете и анализирате прошлост, гледајте уна-
пред и шта је још потребно да урадите да бисте били тамо где же-
лите да будете. Прошлост је неповратна, а будућност чека на вас“ 
- Дајана Рос

„Ако гледате шта имате у животу увек ћете имати више. Ако 
гледате шта у животу немате, никада нећете имати довољно“ - Опра 
Винфри

„Можете да имате невероватну интелигенцију, можете да имате 
везе, прилике могу да вам падају са неба, али на крају, напоран рад 
је истинска, трајна карактеристика успешних људи“ - Марша Еванс
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Богатство Џефа Безоса, оснивача „Амазона“, 
премашило је цифру од 105,1 милијарду долара, 
према „Блумберговом” индексу милијардера, 
чиме је надмашио претходни рекорд који је др-
жао суоснивач „Мајкрософта“ Бил Гејтс, који је 
1999. године био тежак 100 милијарди долара.

Увећању Безосовог богатства допринео 
је скок акција „Амазона“, које су ојачале на 
крилима снажних перформанси током праз-
ничне шопинг сезоне, пренела је америчка 
мрежа Си-Ен-Би-Си. Поједини тврде да је 
Безос сада најбогатији човек у историји, али 
магазин „Форбс” наводи да то није у потпу-

ности тачно, јер би, прилагођено инфлацији, 
Гејтсово богатство од 100 милијарди долара 
из 1999. године данас било вредно око 150 
милијарди долара.

Према проценама „Форбса”, Безосово нето бо-
гатство износи 104,5 милијарди долара. Највећи 
део његовог богатства долази од 78,9 милиона 
акција „Амазона“ које поседује. Акције су скочиле 
за готово 7,0 одсто од почетка година, након про-
шлогодишњег скока од 56 одсто. Безос поседује и 
удео у америчком листу „Вашингтон пост”, као и у 
компанији за приватна свемирска путовања „Блу 
ориџин”, која планира да води туристе у свемир.

Компанија „Амазон“ је почела са продајом 
књига на интернету, а касније се проширила на 
широку понуду производа и услуга. Amazon.
com данас је највећа интернет компанија он-
лајн, као и највећи светски лидер у пружању 
услуга везаних за серверску инфраструктуру, 
кроз њихов програм „Amazon Web Services“. 

Amazon.com је пионир електронске, однос-
но онлајн куповине, а Џеф Безос је њиме уда-
рио темеље интернета каквог данас познајемо. 
„Амазон“ је данас највећи светски продајни 
систем на интернету. Од почетне продаје ис-
кључиво књига, проширио се на продају 
видео-игара, CD-ова, DVD-а, електронских 
уређаја, кућних потрепштина, a oно што нуди 
данас је несагледиво.

Клијенти и њихово задовољство Безосу су 
одувек били на првом месту. Ослушкивао је све 
сугестије, примедбе и похвале корисника, а и 
оне најситније недостатке одмах је отклањао. 

     
УСПЕШНИ ПРЕДУЗЕТНИЦИ КОЈИ СУ

ЗАПОЧЕЛИ СВОЈ БИЗНИСЕ ПОСЛЕ 35. ГОДИНЕ
   Када се говори о започињању бизниса, обично се замишља да су предузетници јако млади 
људи, пуни енергије и ентузијазма. Међутим, стварност је мало другачија. Према експертима, 
просечно животно доба оснивача успешних стартапа је 40 година, а истраживања су показа-
ла да креативна открића немају толико везе са годинама. Једини важан фактор када је реч о 
добрим идејама јесте колико имате воље и мотивације да радите да би се оне реализовале у 
пракси. 
   Сајт Business Insider направио је листу 17 познатих предузетника који су основали своје 
успешне компаније када су имали између 35 и 40 година. Они су прави доказ да никада није 
касно да се започне приватни бизнис и да се ради посао који се воли. 
   Ево листе неких од успешних предузетника која ће вас можда охрабрити: Лиу Чуанџи, Леново, 
39 година; Гордон Мур, Интел, 39 година; Амансијо Ортега, Зара, 39 година; Чер Ванг, ХТЦ, 39 
година; Масару Ибука, Сони, 38 година; Хуго Бос, Хуго Бос, 37 година; Дорис Фишер, Гап, 36 
година; Рид Хофман, Linkedin, 36 године; Ј.С. Јакобсен, Карлсберг, 35 година; Вилиам Протер, 
Proctor & Gamble, 35 година.
   Наравно, има много успешних предузетника који су своје фирме отварали и у каснијем жи-
вотном добу, и до седме деценије. 

НАЈБОГАТИЈИ ЧОВЕК У ИСТОРИЈИ

Привредна комора Србије позвала је привреднике да до 6. фебруара кандидују своје 
компаније и брендове за престижно признање „Најбоље из Србије“

Привредна комора Србије, у сарадњи 
са Министарством трговине, туризма 
и телекомуникација, акцију „Најбоље 
из Србије“ организује тринаести пут. 

Најбољи робни и корпоративни брендови ове 
године биће изабрани у 24 категорије, међу 
којима су и три нове – Најбољи хотел у Србији, 
Најбољи „мали“ туристички смештај у Србији 
и Најбољи органски производ из Србије.

Традиционална акција ПКС и Министар-
ства трговине, туризма и телекомуникација 
подиже видљивост домаћих брендова, а при-
знање које је од 2004. понело 312 добитника у 
различитим категоријама, постало је мерило 
успеха и тржишне препознатљивости. Пра-
тећи модерне трендове и захтеве тржишта, 
акција „Најбоље из Србије 2017“ освежена је 
и иновирана, како на плану методологије и 
категорија, тако и у погледу интеракције са 

учесницима и потрошачима, јер је знатно 
поједностављено пријављивање и гласање.

Критеријуми за избор најбољих дефи-
нисани су посебном методологијом, која 
обухвата анализу тржишно-финансијских 

параметара, гласање потрошача, пословних 
партнера и стручњака, као и оцене жирија. У 
жирију су представници Министарства трго-
вине, туризма и телекомуникација, Минис-
тарства привреде, Привредне коморе Србије 
и истакнути стручњаци из света маркетинга, 
комуникација и медија, заштите потрошача. 
Гласање почиње средином фебруара.

Од 2004, када је акција „Најбоље из Ср-
бије“ први пут организована, номиновано је 
више од 1.700 брендова. Из годину у годину 
све је више пријављених компанија за ово 
признање и све више потрошача, привред-
ника и стручњака који гласају за најбоље.

Учешће у акцији је бесплатно, пријављи-
вање компанија и гласање је онлајн на зва-
ничном сајту www.najboljeizsrbije.com, а 
информације ће бити доступне и на друштве-
ним мрежама ове акције и Привредне коморе 
Србије.

НАЈБОЉЕ ИЗ СРБИЈЕ
У току кандидатура за престижно признање

Џеф Безос, оснивач „Амазона“

Клијенти и њихово задовољство Безосу су одувек били на првом месту. Ослушкивао је све 
сугестије, примедбе и похвале корисника, а и оне најситније недостатке одмах је отклањао

Извор: Танјуг
Извор: theprestige.rs
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„Пут до успешног предузетника“ је обука која се изводи у 
организацији саветника за развој предузетништва панчевач-
ке филијале и представља редовну активност. Полазницима се 
пружају објашњења у вези са отварањем фирме, фискалним 
касама, порезима и доприносима, а посебно је значајно што 
се преко бизнис плана проверава оправданост пословне идеје. 
Током радионице за израду бизнис плана саветник настоји да 
потенцијалне предузетнике упозна са предностима бављења 
приватним бизнисом, али и да им укаже на проблеме на које 
могу наићи у почетку и током бављења предузетништвом. 
Обука је и место где полазници добијају информације о јавним 
позивима за доделу субвенција за самозапошљавање и кора-
цима који се предузимају приликом конкурисања и подно-
шења потребне документације.

Ова радионица је и у току прошле године изазвала 
највеће интересовање незапослених, јер омогућава полаз-
ницима да, кроз интерактиван рад, конкретно разраде своју 
идеју и на тај начин сагледају своје место на тржишту рада.

Од почетка ове године наставља се велико интересо-
вање за укључивање у обуку „Пут до успешног предузетни-
ка“, коју су у 2017. години у Панчеву завршиле 282 особе и 
осам особа са инвалидитетом.

Глобална школа предузетништва је пројекат у трајању од 5 недеља у 
оквиру којег ће бити организоване различите радионице на тему предузет-
ништва. Циљ пројекта је да подстакне предузетништво међу младима, пре 
свега средњошколцима и студентима у Србији и омогући им развијање пре-
дузетничких идеја кроз упознавање различитих области пословања и развој 
потребних вештина уз рад у интернационалном окружењу.

Учешћем на овом пројекту млади ће имати прилику да развију своју 
предузетничку идеју, науче да таргетирају циљне групе и управљају финан-
сијама уз помоћ стручног кадра партнерских организација и студената из 
иностранства, који ће бити лидери тимова.

Сви студенти које занима предузетништво могу попунити пријаву и 
учити о овој занимљивој теми на Економском факултету у Београду. Школа 
се одржава сваког понедељка, среде и петка, од 12. фебруара до 20. марта 
2018. године. Учешће је бесплатно.

Пријаве путем линка: https://goo.gl/forms/YlsDEMNqGqJnPwFy1

ЗА БУДУЋЕ
ПРЕДУЗЕТНИКЕ

ШКОЛА ПРЕДУЗЕТНИШТВА НА
ЕКОНОМСКОМ ФАКУЛТЕТУ У БЕОГРАДУ

Прилику за стицање првог радног искуства у струци у оквиру овог програма
добиће преко 300 студената

У настојању да успостави стратешка партнерства са 
послодавцима и обезбеди квалитет организованих и ре-
ализованих програма пракси, Центар за развој каријере 
већ неколико година обучава менторе, окупљајући за-

интересоване представнике предузећа и институција са који-
ма Универзитет у Београду остварује сарадњу.

Центар за развој каријере и саветовање студената Уни-
верзитета у Београду организовао је обуку за менторе, како 
би им обезбедио додатну подршку и оснажио их за квалитет-
но вођење студената на пракси. Током менторске обуке коју 
је водила Ана Јанковић Баровић, координатор програма уни-
верзитетског Центра за развој каријере, дискутовано је о свим 
фазама организације и реализације праксе, а посебна пажња 
посвећена је очекивањима студената и улози ментора.

Истакнуто је да је менторство фаза у професионалном раз-
воју стручњака и да квалитетно развијен менторски однос са 
практикантима обезбеђује, између осталих бенефита, и прилику 
за усавршавање и учење. Обука је оцењена највишим оценама, а 
коментари учесника су потврдили да је виде као корисну и под-
стицајну и као нешто што им пружа додатни осећај сигурности 
пред почетак менторства. Обуци је присуствовало преко четр-
десет представника предузећа: Аеродром Никола Тесла Београд, 
Инфраструктура Железнице Србије, Србија Карго, Железнице Ср-
бије и Саобраћајни институт ЦИП. 

Одржана менторска обука саставни је део сарадње Уни-
верзитета у Београду и Министарства грађевинарства, са-
обраћаја и инфраструктуре у области реализације стручне 
праксе. Ове године прилику за стицање првог радног искуства 
у струци у оквиру овог програма добиће преко 300 студената 
Универзитета у Београду, у компанијама Ер Србија, Аеродром 
Никола Тесла Београд, Инфраструктура Железнице Србије, Ср-
бија Карго и ЈАТ Техника, као и у Агенцији за безбедност сао-
браћаја, Грађевинској дирекцији Србије, Железницама Србије, 
Саобраћајном институту ЦИП, Управи за утврђивање способ-
ности бродова за пловидбу и Агенцији за управљање лукама. 

ЗА КВАЛИТЕТНО ВОЂЕЊЕ СТУДЕНАТА НА ПРАКСИ 
Универзитет у Београду организовао обуку за менторе 

У Филијали Панчево НСЗ започет нови циклус 
обуке „Пут до успешног предузетника“

Ивана Мучибабић

     ТАКМИЧЕЊЕ У РЕШАВАЊУ ПОСЛОВНИХ ПРОБЛЕМА

   КПМГ - Друштво за консалтинг и ревизију организује пети пут прес-
тижно студентско такмичење у решавању пословних проблема „Ace the 
Case“. Кроз решавање конкретних пословних проблема, учесници ће 
своје теоријско знање надоградити практичним и додатно усавршити 
вештине које ће им бити од користи у даљој каријери. 
   Такмичење ће бити одржано од 21. до 23. марта 2018. године у прос-
торијама Друштва за консалтинг и ревизију у Београду. Студенти са 
различитих факултета могу да пријаве учешће до 15. фебруара слањем 
своје радне биографије и мотивационог писма на енглеском језику.
   За детаљније информације посетите сајт: www.kpmg.com/rs/ATC



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


