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Конференција „рестарт“

СИСТЕМ ОКРЕНУТ 
КА ОНИМА КОЈИ 
СТВАРАЈУ
Регулаторна реформа је неопходна како би се изменили 
прописи који отежавају пословање у Србији, поручују 
привредници

Заштита и сигурност деце и младих

МЛАДИ СУ  
И БИТНИ И ХИТНИ
Велики број младих похађа различите видове програма 
омладинског рада, па је неопходно креирање сигурног 
окружења за њихов раст и развој

Matchdo пројеКaт

ПОДСТИЦАЊЕ 
ПАРТНЕРСТВА
Неусклађеност понуде и тражње на тржишту рада треба 
решавати брзо, успостављањем стандардизованог система 
неформалног образовања, изменама система формалног 
образовања и активним партнерством свих учесника 
тржишта рада
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Видим, чујем, делујем
На иницијативу Привредне коморе Србије, Уније посло-

даваца Србије, Удружења послодаваца Србије „Послодавац“ 
и Асоцијације малих и средњих предузећа и предузетника 
Србије, Министарство привреде Републике Србије организо-
вало је прошле недеље, у београдском Центру „Сава“, кон-
ференцију под називом „Рестарт“, на којој је представљен 
модел новог почетка српске привреде. У уводном делу 
конференције представљени су резултати анкете коју је 
спровела Унија послодаваца међу више од 1000 предузећа 
која су њени чланови. Анкета је требало да покаже ставове 
привредника - колико су задовољни досадашњим учинком 
министра Радуловића и његових сарадника, односно да ли 
су потези Министарства одговорили на приоритетна пи-
тања привреде. Досадашњим радом министра задовољно 
је 81,8% анкетираних, а на питање чиме су највише задо-
вољни - 72,7% је одговорило да је то настојање да се заведе 
ред у јавним предузећима и стане на крај ненаменском тро-
шењу буџетских средстава. Више од половине привредника 
(51,7%) сматра да министар нема довољну подршку Владе 
за реформе које жели да спроведе. Када су у питању поје-
диначни потези министра Радуловића, већина анкетираних 
(90,9%) подржава измене Закона о раду, 88% подржава да 
се подстицаји страним инвеститорима укину, а свих 100% 
подржава министра у напору да уведе ред у јавна преду-
зећа, државне агенције и смањи порезе на зараде. 

Према Националној стратегији за младе и разним ис-
траживањима спроведеним у Републици Србији, млади су 
жртве различитих облика насиља у породици, школи, парт-
нерским односима, медијима, различитим институцијама, 
а неретко и од стране вршњака. Велики број младих похађа 
различите видове програма омладинског рада, па је неоп-
ходно креирање сигурног окружења за њихов раст и развој. 
Развој системског решења које обухвата обуку омладинских 
радника о заштити и сигурности деце и младих, подизање 
свести о правима деце и младих у релевантним институ-
цијама, као и важност међусекторске сарадње, директно 
доприноси испуњењу приоритетног циља - унапређивању 
услова за безбедан живот младих, поручили су учесници 
конференције за медије на којој су представљени резултати 
пројекат „ВИДИМ-ЧУЈЕМ-ДЕЛУЈЕМ - Заштита и сигурност 
деце и младих у омладинском раду“.

У организацији београдске филијале Националне 
службе за запошљавање, у Привредној комори Београда 
је одржан округли сто на тему „Развој наставних планова 
и програма који одговарају локалним условима, потребама 
тржишта рада и доступним технологијама - Нове вештине 
за нове послове“, који је окупио 40 учесника - представнике 
компанија, Министарства рада, запошљавања и социјалне 
политике, Министарства омладине и спорта, представнике 
образовних институција, Привредне коморе, Градског цен-
тра за социјално предузетништво Београда и друге. 

Редакција



Лековито биље

Сакупљање и узгој лековитог и зачинског 
биља би могло постати велика шанса за 

запошљавање. Са минималним улагањима 
могуће је отворити још 30.000 радних места

Сакупљањем и прерадом лековитог биља у Србији се 
бави око 5.000 људи, а стручњаци тврде да би још 
шест пута толико радника могло да зарађује на овај 
начин. Највећа шанса за запошљавање у овој грани 

пољопривреде је на југу, али и на војвођанским њивама. Про-
шле године су странци за наше лековито и зачинско биље 
платили 15,2 милиона долара, а у првих девет месеци ове 
године смо за 4.000 тона сувог биља зарадили око осам ми-
лиона долара. Прорачуни оних који се баве узгојем лековитог 
биља су да је оно три пута исплативије од повртарства, а чак 
седам пута од ратарства.

„Процедура је таква да Министарство за заштиту живот-
не средине распише конкурс на који се сакупљачи јављају, а 
после одлучује ко ће добити дозволу. Одреде се квоте колико 
се које биљке може убрати, а цео поступак контролише и За-
вод за заштиту природе Србије. Сакупљачи морају да плате 
таксу од 10 одсто, и то унапред“, напомиње председник Уније 
послодаваца Србије Драгољуб Рајић. То плаћање би имало 
смисла тек када бисмо „скидали“ око 60 одсто укупних повр-
шина, а овако је непотребно оптерећење за особе које поку-
шавају да се баве овим послом.

Свега 15 одсто од укупне количине лековитог биља у Ср-
бији се убере са ливада. Прво треба постићи одређени капа-
цитет, па тек онда поставити ограничења за брање. Када би 
се држава позабавила овим и када би олакшала процедуру, 
у будућности би се у овој грани могло запослити око 30.000 
људи.

Према речима саветнице за пољопривреду у ПКС, Сла-
вице Стеванетић, највеће учешће у структури извоза има за-
чинско и ароматично биље, а највећи појединачни извозни 
артикал је зачинска паприка, сува, дробљена или млевена, у 
износу од 3,3 милиона долара. Највише извозимо у Немачку, 
Мађарску, Италију и Словенију, а од потписница Цефта у БиХ 
и Црну Гору.

У Министарству пољопривреде кажу да су произвођачи 
лековитог биља који су уписани у Регистар пољопривредних 
газдинстава годинама обухваћени субвенцијама. Имају пра-
во на 6.000 динара по хектару обрадивог земљишта, као и 
могућност да по регресираној цени набаве 120 литара дизела 
по хектару.

Извор: Новости

лЕК За 
раднA мЕсТа

Перспективан породични бизнис
Гајењем лековиог биља постиже се уједначен квалитет и 

сигурна количина сировине и омогућује се поштовање рокова, 
што је велика предност у односу на сакупљање сировине из 
природе. Узгојем лековитог биља могуће је заштитити велики 
број самониклих угрожених врста, чије је сакупљање забрањено 
или ограничено, што доприноси очувању природних богатстава 
наше земље.

Потражња лековитог биља последњих година показује 
раст на светском тржишту. Србија је некада била водећа земља 
региона у овој области и врло лако би могла да се врати у сам 
врх, уз подршку државних органа. Повољни географски и кли-
матски фактори и разноврсност земљишних типова су предус-
лови за велику и разноврсну производњу. Економски фактор не 
би требало да обесхрабри потенцијалног узгајивача - за гајење 
лековитог биља почетна улагања нису велика. Много је значај-
није ангажовање људског потенцијала него капитала.

На избор врста за гајење утичу особине саме биљке, гео-
графски положај, тип земљишта, као и тражња и цена поједи-
них врста, о чему се детаљно треба обавестити код откупљи-
вача. За оптималан принос свакако је неопходно применити и 
одговарајуће агротехничке мере, уз употребу одговарајуће ме-
ханизације, примерене конфигурацији тла и величини засада.

Културе чија је потражња на тржишту мања углавном по-
стижу већу цену за принос по јединици обрадиве површине, а 
мале површине изискују и мања новчана улагања, па тако про-
изводња на малом поседу може имати значајне предности. Ово 
је управо случај код узгоја лековитог, ароматичног и зачинског 
биља. 

Важно је, нарочито на почетку, остварити што мање 
трошкове. Ангажовање додатне радне снаге захтева додатна 
улагања и смањује сопствену зараду. Мале површине могу се 
опслужити радном снагом у оквиру једног домаћинства, што 
ову производњу чини изузетно перспективним породичним 
бизнисом. 

На самом почетку нису неопходна ни велика улагања у 
капацитете за сушење. Проблем сушења може се решити и уз 
мања улагања у постојеће објекте, при чему максимално треба 
користити енергију сунца и друге јефтине алтернативне изворе, 
што свакако умањује трошкове производње.

  Извор: www.lekovito-bilje.net
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Заштита и сигурност деце и младих у омладинском раду

Према Националној стратегији за младе и разним истраживањима спроведеним у 
Републици Србији, млади су жртве различитих облика насиља у породици, школи, 

партнерским односима, медијима, различитим институцијама, а неретко и од стране 
вршњака. Велики број младих похађа различите видове програма омладинског рада, па 

је неопходно креирање сигурног окружења за њихов раст и развој

Насиље међу младима све више узима маха. Брутал-
не сцене у којима се малолетници иживљавају над 
својим вршњацима или старијима, драматичан су 
показатељ разорених друштвених вредности. На 

такво понашање свакако утичу и лоши узори који се промо-
вишу у медијима, јаз између лакоће живота која се нуди у 
ријалити програмима и стварне бесперспективности. Деца 
су често препуштена сама себи, јер родитељи у све неизвес-
нијој борби за егзистенцију очито имају све мање времена 
да се њима баве. Међутим, кључни проблем је у политич-
ком и друштвеном систему, у коме су партијска припадност 
и олако стицање профита и даље доминантни принципи, а 
не морално понашање, знање и рад. Млади у Србији све су 
насилнији, а последњих година овај проблем много је уочљи-
вији, јер тинејџери снимке својих недела често објављују на 
интернету. Физичка и вербална агресија, коришћење оружја 
и напади на вршњаке и старије одавно нису реткост.

Видим, чујем, делујем
Према Националној стратегији за младе и разним ис-

траживањима спроведеним у Републици Србији, млади су 
жртве различитих облика насиља у породици, школи, парт-
нерским односима, медијима, различитим институцијама, 
а неретко и од стране вршњака. Велики број младих похађа 

различите видове програма омладинског рада, па је неоп-
ходно креирање сигурног окружења за њихов раст и развој. 
Развој системског решења које обухвата обуку омладинских 
радника о заштити и сигурности деце и младих, подизање 
свести о правима деце и младих у релевантним институција-
ма, као и важност међусекторске сарадње, директно допри-
носи испуњењу приоритетног  циља - унапређивању услова 
за безбедан живот младих, поручили су учесници конферен-
ције за медије на којој су представљени резултати пројекат 
„ВИДИМ-ЧУЈЕМ-ДЕЛУЈЕМ - Заштита и сигурност деце и 
младих у омладинском раду“. 

Циљ пројекта, који је Центар за омладински рад из Новог 
Сада спровео уз подршку Министарства омладине и спорта, 
у периоду од јула до децембра текуће године, било је по-
већање сигурности и заштите деце и младих у активностима 
и програмима у које су укључени, као и креирање сигурног 
окружења за спровођење Националне стратегије за младе. 

„Као држава смо обавезани низом докумената, што 
међународних, што националних, да се бавимо темом без-
бедности и заштите деце. Ова тема је била у фокусу Нацио-
налне стратегије за младе, а биће заступљена и у новој стра-
тегији за период од 2015. до 2025. Овај пројекат има двојак 
значај, јер је усмерен на младе који су рањива категорија, 
али и на омладинске раднике. У омладински рад, који је пре-
познат као облик примарне превенције, уводе се процедуре, 

млади сУ и биТни и хиТни

Моћ медија и млади
У оквиру пројекта „Моћ медија и млади“ недавно је одржа-

на и трибина на којој су у разговору са ученицима разматрани 
резултати овог истраживања. Државна секретарка у Министар-
ству културе и информисања, Гордана Предић, упозорила је на 
веома низак ниво медијске писмености у Србији, због чега је 
потреба за медијским описмењавањем постала интегрални део 
медијске стратегије.  

Министарство културе и информисања је зато инсистира-
ло, дајући мишљење о нацртима закона којима се регулише 
образовање одраслих и омладине, да се медијска писменост 
уврсти у образовне програме. 

„Вама је најлакше манипулисати, јер немате широка саз-
нања о многим стварима, али може се манипулисати и старији-
ма који имају искуства, али нису довољно обавештени о неким 
стварима, због чега нам је неопходна доградња медијске пи-
смености“, рекла је Предићева. 

Потпредседник Независног удружења новинара Србије, 
Драган Јањић, рекао је ученицима београдских средњих школа 
да је важно да као млади науче што више о медијима и схвате 
да постоји њихова манипулативна страна, посебно у Србији, где 
медијска сцена не може да се похвали уређеношћу.

Јавна расправа под називом „Моћ медија и млади“ је чет-
врти у низу од 12 планираних догађаја који се организују у ок-
виру Кампање за медијску писменост Медијске коалиције, коју 
подржава Америчка агенција за међународни развој (УСАИД), 
са циљем подизања свести јавности о слободном и одговорном 
новинарству и његовој важности за демократизацију друштва. 
Медијска коалиција је неформално партнерство пет медијских 
организација: Независног удружења новинара Србије, Удру-
жења новинара Србије, Независног друштва новинара Војводи-
не, ПУ Асоцијације локалних независних медија „Локал прес“ и 
Асоцијације независних електронских медија.
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стандарди и систем, па се надам да ћемо ускоро са пројект-
ног прећи на програмско, развојно размишљање“, рекао је 
Ђуро Блануша, саветник у Министарству омладине и спорта, 
и подсетио да велику пажњу треба обратити и на сигурност 
деце на интернету. По његовим речима, Министарство омла-
дине и спорта је најактивнији учесник кампање коју је на 
овом пољу покренуо Савет Европе. 

И насилници и жртве
Данијела Радић, извршна директорка Центра за омла-

дински рад, наглашава да у овој организацији младе посма-
трају као ресурс друштва. 

„Подаци Инцест траума центра показују да се у Србији 
недељно пријави девет случајева сексуалног злостављања 
деце, а трећину су починили малолетници. Заштита деце 
мора да буде приоритет, а с обзиром да је Србија ратифико-
вала конвенцију о правима детета, имамо и законску и 
моралну обавезу да се бавимо овом темом. Пројекат „ВИ-
ДИМ-ЧУЈЕМ-ДЕЛУЈЕМ - Заштита и сигурност деце и младих 
у омладинском раду“, креиран је према утврђеном недостат-
ку обучених омладинских радника. Кроз пројекат су обучени 
референти за заштиту и сигурност деце и младих, покренута 
је међусекторска сарадња и креирана системска решења, по-

литика и процедуре које доводе до веће безбедности младих 
и заштите њихових права“, рекла је Данијела Радић и подсе-
тила да су у 15 округа у Србији обучена 23 референта који се 
директно баве омладинским радом, а кроз радионице које су 
одржане широм Србије око 300 младих, узраста од 15 до 30 
година, обучено је и упознато са политиком заштите и сигур-
ности деце у омладинском раду. У оквиру пројекта урађен је 
и практични приручник који даје смернице организацијама 
које се баве омладинским радом у креирању политика и про-
цедура.

С обзиром да је међусекторска сарадња веома важна за 
ову тематику, пројекат је спроведен заједно са Националном 
асоцијацијом практичара/ки омладинског рада (НАПОР), 
центрима за социјални рад и полицијском управом.

„Полиција поступа по догађају и у ту сврху смо у нашој 
полицијској управи обучили преко сто полицијских служ-
беника за рад са малолетним лицима, били они починиоци 
или оштећена страна у кривичном делу. Полиција, такође, 
настоји да делује и превентивно и зато редовно учествујемо 
у свим акцијама владиног и невладиног сектора“, каже Не-
над Ердељан, шеф Одељења за сузбијање малолетничке де-
ликвенције новосадске полиције.

Вања Калаба, председница асоцијације НАПОР, подсећа 
да највећи број организација које се баве омладинским ра-
дом нема политику, процедуру, као ни људе обучене у погле-
ду ових питања.

„Сведоци смо да насиље постаје усвојено понашање мла-
дих, где су они уједно и насилници и жртве. Сви сносе од-
говорност за ову појаву, јер нисмо успели да им обезбедимо 
услове за сигурну адолесценцију. Подизање свести, увези-
вање свих релевантних актера је веома битно, а морамо бити 
отворени за нове приступе и нове услуге. Омладински рад 
треба да буде комплементаран формалном образовању, јер 
због своје флексибилности може брзо да одговори на разли-
чите изазове. Нажалост, он се у Србији спроводи спорадично 
и несистемски“, каже Вања и подсећа да треба престати са 
политиком „млади јесу битни, али нису хитни“. 

А.Б.

Ученичка партиципација у  
 превенцији насиља у школама

На округлом столу Нансен дијалог центра Србија говорило 
се о оснаживању наставника и ученика за превенцију насиља 
и увођење школске медијације као механизма за превенцију и 
мирно решавање сукоба у школама. Медијација би требало да 
има своје место у образовно-васпитном систему, јер програми 
школске медијације јачају комуникацијске способности учени-
ка и оспособљавају их да сносе одговорност за властите поступ-
ке. 

Роџер Јоргенсен, саветник у Амбасади Краљевине Норвеш-
ке у Београду, нагласио је важност рада на превенцији насиља, 
тако што је из перспективе норвешког искуства подвукао као 
изузетно значајну сарадњу између породице и школе, као и уло-
гу ученичких парламената и удружења родитеља. Као добар 
пример рада на превенцији навео је циљеве пројекта „Школска 
медијација - превенција насиља у мултиетничким школама у 
Војводини“, који реализује НДЦ Србија. Циљ пројекта је оснажи-
вање наставника и ученика за превенцију насиља и увођење 
школске медијације као механизма за превенцију и мирно ре-
шавање сукоба у школама. 

Биљана Лајовић, координатор Јединице за превенцију на-
сиља у Министарству просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије, говорила је о имплементацији медијације и 
њеном месту у образовно-васпитном систему. Госпођа Лајовић 
обајаснила је како је имплементација медијације повезана са 
стандардима наставничких компетенција и стандардима ква-
литета установа, законом о образовњу и подзаконским актима. 
Након округлог стола представљени су резултати ликовног кон-
курса и регионалне мировне кампање. Награђени радови уче-
ника који су учествовали на регионалном ликовном конкурсу 
илустровали су мировни календар.

Интензивно осећање немира
Сваки други средњошколац у Србији живи са осећањем 

сталне бриге, трећина признаје да им лако крену сузе, сваки 
осми ученик има осећај потпуне безвредности живота, а се-
дам одсто ђака признаје да понекад размишља о самоубист-
ву. Истраживање о менталном здрављу младих, које је урадио 
Центар за едукацију, истраживање и развој на узорку од 1.000 
ученика трећег разреда у 40 школа Србије, такође је показало 
да је чак половина ђака била изложена великим трауматичним 
догађајима, као што су губитак родитеља или чињеница да је је-
дан од родитеља изгубио посао, што је довело до великих турбу-
ленција у животу породице. Због тога и не треба да чуди чиње-
ница да је више од петине ученика који су учествовали у овом 
истраживању признало да је често негативно расположено и 
тужно, а сваки десети средњошколац има нападе панике, ин-
тензивно осећање немира и осећај престрашености без разлога.

„Забрињава нас податак да су млади склони ризичном 
сексуалном понашању, сваки други младић и свака четврта 
девојка су сексуално активни, а половина признаје да је у по-
следњих годину дана имала барем један интимни однос без 
заштите“, нагласила је Миа Попић, извршна директорка Центра 
за едукацију, истраживање и развој.

Забрињава и чињеница да је чак 49 одсто анкетираних уче-
ника довело себе у стање пијанства у последњих годину дана, 
док се трећина средњошколаца насилно понашала барем јед-
ном у последњих годину дана - најчешће у тучама, а сваки чет-
врти ученик нашао се у улози жртве. Охрабрује податак да је око 
40 одсто средњошколаца активно у спорту, али је приметно да 
је спорт доступнији деци из економски добростојећих породица.
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Конференција „Рестарт“

Економска ситуација у Србији изузетно је тешка, дефинише је висок дефицит и низак 
привредни раст. Регулаторна реформа је неопходна како би се изменили прописи који 
отежавају пословање у Србији, поручују привредници

На иницијативу Привредне коморе Србије, Уније 
послодаваца Србије, Удружења послодаваца Србије 
„Послодавац“ и Асоцијације малих и средњих преду-
зећа и предузетника Србије, Министарство привреде 

Републике Србије организовало је прошле недеље, у београд-
ском Центру „Сава“, конференцију под називом „Рестарт“, на 
којој је представљен модел новог почетка српске привреде. 

У уводном делу конференције представљени су резул-
тати анкете коју је спровела Унија послодаваца међу више 
од 1000 предузећа која су њени чланови. Анкета је требало 
да покаже ставове привредника - колико су задовољни до-
садашњим учинком министра Радуловића и његових сарад-
ника, односно да ли су потези Министарства одговорили на 
приоритетна питања привреде. Досадашњим радом мини-
стра задовољно је 81,8% анкетираних, а на питање чиме су 
највише задовољни - 72,7% је одговорило да је то настојање 
да се заведе ред у јавним предузећима и стане на крај не-
наменском трошењу буџетских средстава. Више од полови-
не привредника (51,7%) сматра да министар нема довољну 
подршку Владе за реформе које жели да спроведе. Када су 
у питању појединачни потези министра Радуловића, већина 
анкетираних (90,9%) подржава измене Закона о раду, 88% 
подржава да се подстицаји страним инвеститорима укину, а 
свих 100% подржава министра у напору да уведе ред у јавна 
предузећа, државне агенције и смањи порезе на зараде. 

Реформе неизбежне
Жељко Сертић, председник ПКС, истакао је да ће 2014. 

бити година великих заокрета и изазова. Четири Закона (о 
приватизацији, стечају, раду и планирању и изградњи) које 
Министарство привреде заједно са другим ресорним минис-
тарствима треба да реализује и на чијим усвајањима се ин-
систира, кључни су предуслови за решење већине горућих 
проблема у привреди данас. 

„За добро пословање, повећање запослености и плата, 
морамо имати већа нето примања. Тек са платом од 700 
до 1000 евра можемо рећи да средњи слој у Србији поново 
постоји. Зато је потребно стварање пословног амбијента и 
обезбеђивање финансијских средстава за све процесе који су 
неопходни. Мала и средња предузећа могу да постоје и раде 
само као подршка великим компанијама. Нажалост, прича 
о индустрији у Србији је данас потпуно замрла“, наглашава 
Сертић.

Председник ПКС је истакао и да је Комора, заједно са 
Инжењерском академијом и Српском академијом наука 
и уметности, покренула пројекат „Србија 2030“, о изради 
технолошких платформи које треба да буду основ будућег 
развоја индустрије Србије. Сертић каже и да је државна ад-
министрација рак рана Србије и истиче да се хитно морају 
донети стратешки документи за решавање проблема више 
од 700.000 запослених у државној управи. Говорећи о при-
медбама привредника, Сертић је додао да они указују и на 
инспекцијски надзор, који је код нас, пре свега, репресивни 
апарат, док је правосуђе споро и инертно. Председник ПКС је 
рекао да је ситуација тешка, али да морамо имати храбрости 

за разговоре о свим проблемима, јер само тако можемо из-
градити институције које морају бити развијеније. 

„Видели смо и како се ради у окружењу, а да бисмо све 
то постигли, морамо мењати начин рада и свест о послу. У 
свему томе водићемо и борбу за конкуренцију, а то значи 
или ћемо све урадити како треба, или нас неће бити“, рекао је 
Сертић и додао да држава мора да развије и имплементира 
нови модел развоја привреде, а академска заједница треба 
да буде активно укључена и иницира промене. 

Прави привредни амбијент
По речима председника Уније послодаваца Србије, Не-

бојше Атанацковића, охрабрује чињеница да су се на истом 
месту окупили сви привредници који нешто значе у друштву 
Србије. Атанацковић је нагласио да је последњи тренутак да 
привредници дају пуну подршку министру Радуловићу за 
мере које предлаже, али и почетак новог разговора Владе и 
привредника. Привредници морају да покажу Влади Србије 
да желе да крену новим путем. Нажалост, проћердан је вели-
ки новац претходних година, па је сада много теже и прив-
редницима треба држава која ће креирати прави привредни 
амбијент.

„Унија послодаваца више од два месеца активно учест-
вује у изради измена Закона о раду. Постоје неаргументо-
вана подметања од стране синдиката и других који желе да 
се у том домену ништа не мења. Ово је закон на који више 
имају разлога да се љуте послодавци, јер је велики део остао 
преписан из претходног документа. Примедба да ће радни-
ци остајати без посла нема основа. Синдикати су напустили 
преговоре, након чега је Министарство рада преузело њихо-
ву улогу и унело још ригорознији одговор на промене. Ако 
Министарство рада стоји на становишту које не иде у корист 
привреди, Министарство привреде мора да заступа интересе 
привредника у таквој влади“, истиче Атанацковић.  

Дијана Глигоријевић, из Удружења послодаваца Србије 
„Послодавац“, каже да је тренутно највећи проблем Србије 
сива економија. По њеним речима, степен толранције према 
овој појави у Србији већи је него у било којој другој земљи 
у свету. Сива економија у Србији захвата око 30% БДП, док 
је у другим земљама око 10%. Лош резултат је последица 
неспремности државе да се бори против рада на црно, али 

СИСТЕМ ОКРЕНУТ КА  
ОНИМА КОЈИ СТВАРАЈУ
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и троме и неефикасне администрације. Држава је изузетно 
толерантна према онима који не поштују прописе, а послода-
вци који измирују све своје обавезе и запошљавају раднике у 
оваквим околностима налазе се у неравноправном положају. 
Глигоријевићева истиче и неопходност доношења подзакон-
ских аката, јер се постојећа законска решења не примењују. 
Удружење „Послодавац“ је урадило Предлог закона о забра-
ни нерегистрованих делатности, на који до сада нису добили 
никакав одговор.

Председник Асоцијације малих и средњих предузећа и 
предузетника, Жарко Милисављевић, истиче да је у Србији 
нужна промена радног законодавства, као и смањење на-
мета на зараде. Према његовој оцени, добро је што ће нови 
закони о стечају, приватизацији, планирању и изградњи ићи 
на усвајање у пакету.

Приватна привреда
„Свима мора бити јасно да држава не запошљава и не 

привређује, већ је њен посао стварање доброг привредног 
амбијента. Будућност Србије је приватна привреда заснована 
на профиту. Здрава конкуренција међу привредницима, кон-
куренција идеја, довешће до остваривања профита и новог 
запошљавања“, рекао је министар привреде Саша Радуловић 
и као посебан проблем истакао финансирање привреде. 

„Каматне стопе на банкарске кредите су неподношљи-
ве и тешко је причати о било каквом  привредном расту под 
оваквим условима. Мора доћи до смањења каматних стопа, 
али и развоја инвестиционих фондова.

Министар је најавио и усвајање сета закона до краја го-
дине, као и раскид са досадашњом катастрофалном полити-
ком заснованом на субвенцијама. Радуловић је нагласио и да 
је веома мали број предузећа у реструктурирању доставио 
одговарајуће „личне карте“, као и да ће бити преиспитане све 
спорне приватизације, којих има више од 24. Кључне нови-
не у Закону о приватизацији су увођење фиксних рокова за 
окончање приватизације, потпуна транспарентност и одго-
ворност државних органа, претварање друштвеног у држав-

ни капитал, а реструктурирање ће се вршити по правилима 
унапред припремљеног плана реорганизације. 

Новим Законом о раду, како је навео Радуловић, требало 
би да буду поједностављене многе процедуре, да би се олак-
шало запошљавање и смањило црно тржиште. Министар је 
изјавио да није одустао од смањења намета на рад и да се о 
томе и даље разговара, али да до сада није постојала саглас-
ност у влади.

„Највећи неуспех који сам доживео је што та мера није 
прошла. Смањење намета на рад и измене Закона о раду 
морају да се усвоје у пакету. Смањење доприноса на терет 
послодавца довешће до повећања профита, нових инвести-
ција, привредног раста и на крају већег запошљавања. То је 
најбоља субвенција свим привредницима који запошљавају“, 
наглашава министар. 

Радуловић је подсетио и да су у у надлежности Агенције 
за приватизацију остала 153 предузећа у реструктурирању 
са 51.023 запослених, као и 419 других привредних друштава 
са више од 35.000 запослених, а има и више од 900 предузећа 

у којима држава има мањинско власништво. Према његовим 
речима, за приватизацију тих субјеката потребан је потпу-
но нов систем, који ће обезбедити пуну транспарентност и 
створити услове за успешну приватизацију. Приватизација 
се убудуће неће радити путем тендера већ кроз јавне позиве, 
након којих ће се организовати аукција. У великом броју слу-
чајева продаваће се 100% капитала, али ће се проверавати 
бонитет купца пре самог учешћа, како не би дошло до злоу-
потреба. Сви који су већ спровели лоше приватизације више 
неће моћи да учествују. Други метод је да се продаје мањин-
ски део фирме уз докапитализацију, тако да новац који се 
улаже улази у инвестициони фонд тог предузећа. Предвиђен 
је и трећи модел: менаџмент уговор - може се појавити купац 
за нпр. 5% капитала, за који добија менаџмент уговор са по-
делом профита и опцијом за куповину додатних акција пре-
дузећа. Агенција за приватизацију вршиће месечни надзор 
по новим правилницима који су у изради.

Министарство привреде ће сарађивати са надлежним 
државним органима који треба да утврде злоупотребе у по-
ступцима продаје предузећа у Србији. Радуловић је оценио 
да је приватизација у Србији лоше урађена. Држава је изгу-
била власништво, а велики број предузећа је сада у проблему 
због тога што су нови власници продавали имовину и преко 
повезаних фирми у земљи и на оф-шор дестинацијама про-
фит износили из Србије. 

„Проблем је што нема раста и нема запошљавања. Држа-
ва ће помоћи да се повеже радни стаж запосленима у фирма-
ма које су приватизацијом добиле лоше власнике. Економска 
ситуација у Србији је изузетно тешка, а привредни раст ве-
лики проблем. Зато је регулаторна реформа неопходна, јер 
садашњи прописи отежавају и иначе тешко пословање у Ср-
бији. ‚Рестарт‘ је позив свима, страним, а пре свега домаћим 
инвеститорима, да учествују у послу креирања новог модела 
српске привреде“, рекао је Радуловић.

В. Пауновић
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Глобални индекс конкурентности талената

Школе су под притиском да понуде 
носиоце вештина које захтева нова 
глобална економија знања. Глобализација, 
повећана мобилност и експоненцијални 
раст заснован на знању, намећу потребу 
предузећима и државама да привуку и 
задрже људски капитал и таленте

УФонтенблоу (Француска), Сингапуру и Абу Дабију, 26. 
новембра, лансирана је прва едиција Глобалног инде-
кса конкурентности талената (GTCI), у издању Школе 
бизниса INSEAD, Института лидерства људског капи-

тала (HCLI), Сингапур и Адеко групе, Цирих. Сврха ове пуб-
ликације је да обезбеди неутралан, глобални и респектован 
индекс који ће омогућити приватним и јавним актерима да 
процене ефикасност политика и праксе у појединим земља-
ма у вези са талентима. GTCI модел обухвата 103 земље.

Глобални индекс конкурентности талената се добија од 
два просечна подиндекса. Први је израчунат на основу уло-
жених средстава и напора у развоју талената у свакој земљи, 
а други представља квалитет људског капитала који је држа-
вама на располагању. Истраживачки оквир разматрања био 
је рангирање сваке земље у односу на шест стубова: подсти-
цање, привлачење, раст, задржавање талената, радне и про-
фесионалне вештине и глобалне вештине знања - заснованих 
на 48 варијабли. Ове варијабле омогућавају широку комби-
нацију података за мерење како привреда земље расте, при-
влачи и задржава таленте, идући од владине политике и ква-
литета образовања до одрживости и животног стила.

Србија се у овом извештају INSEAD налази на 79. месту 
у свету, то јест на неславном претпоследњем месту листе ев-
ропских земаља које су укључене у извештај. Словенија зау-
зима 25. позицију, Црна Гора 26, Мађарска 40, Бугарска 43, 
Хрватска 45, Македонија 52, Румунија 63. и Албанија 77.

Економски развијене земље Европе, такозване  земље 
са високим дохотком, предњаче на овој листи. Десет најбоље 
пласираних су: Швајцарска (1), Сингапур (2), Данска (3), Швед-
ска (4), Луксембург (5), Холандија (6), Уједињено Краљевство 
(7), Финска (8), САД (9) и Исланд (10). То је, де факто, резултат 
дванаестогодишњих напора европског развијеног света у из-
градњи економије знања.

У коментарима поводом овог извештаја помиње се да 
постоји широко распрострањен јаз између онога за шта ком-
паније имају потребе у погледу вештина и онога што локал-
на тржишта рада могу да понуде. Образовне институције су 

под притиском да понуде носиоце вештина за запошљавање 
које нова глобална економија знања захтева. Очигледно, ова 
питања захтевају знатно већу сарадњу међу главним акте-
рима: владом, бизнисом и пословним школама/универзите-
тима. Таленат доступан тржишту рада може се поделити у 
три категорије: најбољи студенти, професори и истраживачи 
и универзитетски професионални менаџери.

Глобализација, повећана мобилност и експоненцијал-
ни раст заснован на знању, намећу потребу предузећима и 
државама да привуку и задрже људски капитал и таленте. 
INSEAD је своје истраживачке напоре усмерио управо ка 
бољем разумевању националног и међународног људског 
капитала и управљању талентима, у контексту сложених од-
носа у свету.

Постоји сагласност већине економиста код нас да су 
знање и иновације основа привредног и свеукупног развоја, 
а да су таленти, научници и инжењери носиоци иновација. 
Тражња за талентима, научницима и истраживачима је све 
већа у свету. Таленти, у условима све веће тражње за таквим 
профилом кадрова, налазе „место под сунцем“ у државама 
које им пружају најбоље услове за максимално испољавање 
креативности коју поседују.

Једном речју, умови се селе у најразвијеније земље, на-
рочито у оне које пружају одговарајућу инфраструктуру 
и друге услове који им омогућавају остваривање најбољих 
резултата у раду. Србију је током последње две деценије на-
пустила плејада талената, тражећи, пре свега, боље услове 
за живот и рад.

Свест да је знање основа привредног развоја и повећања 
конкурентности привреде Србије, уграђена је у стратешка 
документа ове земље, као и у неке системске регулативе. 
Међутим, велики је парадокс да упркос сазнању о изузетној 
важности талената за просперитет Србије, када је у свету по-
чела декада „лова на таленте“, код нас таленти нису још на 
цени. Србија је по индикатору привлачења талената у овом 
извештају сврстана на 100. позицију, од укупно 103. земље.

Владимир Гречић
Политика

БРИГА ЗА 
ТАЛЕНТЕ



Бесплатна публикација о запошљавању 9  25.12.2013.  |  Број 549  |   

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.

У ОВОМ БРОЈУ

СЛОБОДНИХ РАДНИХ МЕСТА

405

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.
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 Администрација и управа

јагодина

градсКа упраВа За опште и 
ЗаједниЧКе послоВе

35000 Јагодина, Краља Петра I 6

Рачуноводствено-књиговодствени послови 
за кориснике буџета из области друштвених 
делатности у Градској управи за друштвене 

делатности
на одређено време од једног месеца

УСЛОВИ: Средња школска спрема - IV степен стручне спреме, 
економска, економско-комерцијална, економско-финансијска, 
гимназија или машинска школа, положен испит за рад у орга-
нима државне управе и најмање шест месеци радног искуства.

Оператер аутоматске обраде података за 
бирачки списак у Градској управи за опште и 

заједничке послове
на одређено време од једног месеца

УСЛОВИ: Средња школска спрема - IV степен стручне спреме 
- средња економска, гимназија, хемијско - технолошка, прав-
но - биротехничка, организатор програма у сфери културе и 
информисања, техничар самозаштите, 6 месеци радног стажа и 
положен државни стручни испит.

ОСТАЛО: Поред посебних услова, кандидат мора да испуњава и 
услове из члана 6. Закона о радним односима у државним орга-
нима: да је држављанин Републике Србије, да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месе-
ци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу, да поседује општу здравствену 
способност. Пријава на оглас са доказима о испуњавању усло-
ва подноси се у року од 8 дана од дана објављивања огласа. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

КрагУјЕвац

општинсКа упраВа 
општина аранЂелоВац

34300 Аранђеловац, Венац слободе 10
тел. 034/711-311

Радник за радно место: послови за лична стања 
грађана и послови цивилне одбране

на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, правног смера, факултет 
безбедности, народне одбране или други факултет друштве-
них наука; 1 година радног искуства у струци; положен стручни 
испит за рад у органима државне управе.

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас кандидати прилажу следећу доку-
ментацију: извод из матичне књиге рођених (оверена фотоко-
пија); уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); доказ 
да се против кандидата не води истрага нити је подигнута 
оптужница; доказ да лице није осуђивано на безусловну казну 
затвора у трајању од најмање 6 месеци или за кажњиво дело 
које га чини неподобним за обављање послова у државним 
органима. Документа предати оригинална или оверене фото-
копије истих.

Напомена: Пријаве слати на горенаведену адресу, уз назнаку: 
„Пријава на оглас“.

КрУшЕвац

општинсКа упраВа 
општина ВарВарин

37260 Варварин, Трг Мирка Томића 5
тел. 037/787-171

Извршилац на пословима урбанизма и 
грађевинског земљишта

за рад у Одељењу за привреду, финансије, 
урбанизам, стамбено - комуналне послове и 

инспекцијски надзор, на одређено време до повратка 
раднице са породиљског одсуства

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, грађевински или архи-
тектонски факултет - образовање стечено на основним студија-
ма у трајању од најмање 4 године, односно високо образовање 
стечено на студијама другог степена (дипломске академске сту-
дије - мастер, специјалистичке академске студије и специјалис-
тичке струковне студије) у оквиру образовно - научног поља 
техничко - технолошких наука - област архитектура или грађе-
винско инжењерство; положен државни стручни испит; једна 
година радног искуства. Поред посебних услова, кандидат тре-
ба да испуњава и услове прописане чланом 6 Закона о радним 
односима у државним органима: да је пунолетан; да је државља-
нин Републике Србије; да има општу здравствену способност, 
да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора 
од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини непо-
добним за обављање послова у државном органу. Уз пријаву 
приложити: диплому о стручној спреми; уверење о положеном 
државном стручном испиту; извод из матичне књиге рођених; 
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); уверење о 
здравственом стању; уверење да кандидат није под истрагом и 
да против њега није подигнута оптужница; уверење полицијске 
управе да није осуђиван за кривична дела на безусловну казну 
затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини 
неподобним за обављање послова у државном органу; уверење 
о радном искуству. Сви докази се прилажу у оригиналу или као 
фотокопије оверене код надлежног органа. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са потребном 
документацијом доставити на горенаведену адресу, у року од 8 
дана од дана објављивања, са назнаком: „За оглас“.

општинсКа упраВа ЋиЋеВац
37210 Ћићевац, Карађорђева 106

тел. 037/811-260

Послови пореског извршитеља
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: високо образовање стечено на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, односно високо образовање 
стечено на студијама другог степена (академске студије-мастер, 
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне 
студије) у образовно-научном пољу друштвено-хуманистичких 
наука, положен стручни испит и најмање 1 година радног иску-
ства на одговарајућим пословима. Кандидат треба да испуњава 
услове из чл. 6 Закона о радним односима у државним органима 
(„Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 46/98, 49/99, 34/01, 
39/02 и 49/05), да је држављанин Републике Србије, да је пуноле-
тан, да има општу здравствену способност и да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месе-
ци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу. Уз пријаву на оглас приложити: ове-
рен препис или оригинал дипломе о стеченој школској спреми, 
као и доказе о испуњавању општих услова за рад у државним 
органима: уверење о држављанству РС, извод из матичне књиге 
рођених, уверење основног или вишег суда да се против канди-
дата не води кривични поступак за дела која се гоне по службе-
ној дужности, доказ да кандидати нису осуђивани за кривично 
дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за 
кажњиво дело које их чини неподобним за обављање послова у 
државном органу. Изабрани кандидат је дужан да пре заснивања 
радног односа приложи доказ да има општу здравствену способ-
ност. Пријаве и потребна документа предвиђена законом доста-
вити у року од 8 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Администрација и управа
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ниш

поништеЊе огласа 
општинсКа упраВа општине алеКсинац

18220 Алексинац, Књаза Милоша 169
тел. 018/804-711

Оглас објављен 11.12.2013. године у публикацији 
„Послови“, поништава се у целости.

општинсКа упраВа општине алеКсинац
18220 Алексинац, Књаза Милоша 169

тел. 018/804-711

Административно-технички послови
за рад у Одељењу за утврђивање, наплату и 

контролу јавних прихода, на одређено време до 
једне године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економског или техничког 
смера; једна година радног искуства; положен стручни испит 
за рад у органима државне управе; познавање рада на рачу-
нару; општи услови из члана 6. Закона о радним односима у 
државним органима - да је кандидат држављанин Републике 
Србије, да је пунолетан, да има општу здравствену способност, 
да има прописану стручну спрему, да није осуђиван за кривич-
но дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или 
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање посло-
ва у државном органу. Уверење да против лица није покренута 
истрага и да није подигнута оптужница издаје надлежни суд, 
а уверење да лице није осуђивано за кривично дело на без-
условну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво 
дело које га чини неподобним за обављање послова у држав-
ном органу - издаје полицијска управа. Пријаву са доказима о 
испуњености свих услова из огласа (у оригиналу или у овере-
ној фотокопији, сем лекарског уверења које подноси изабрани 
кандидат) доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „За 
оглас“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разма-
тране.

градсКа општина црВени Крст 
упраВа градсКе општине црВени Крст

18000 Ниш, Булевар 12. фебруар 89
тел. 018/583-700

Планирање програма и спровођење пројеката 
развоја, уређења и изградње-приправник
за рад у Служби за инспекцијске, комунално-

стамбене и имовинско-правне послове,  
на одређено време

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, архитектонски факултет; 
грађевински факултет; висока техничка школа струковних сту-
дија, грађевински смер; факултет за менаџмент, смер опера-
тивни менаџмент; машински факултет; електронски факултет; 
да је кандидат пунолетан; да има општу здравствену способ-
ност; да радни однос први пут заснива у својству приправника; 
да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора 
од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини непо-
добним за обављање послова у државном органу.

Комунални инспектор-приправник
за рад у Служби за инспекцијске, комунално-

стамбене и имовинско-правне послове,  
на одређено време

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, правни факултет; еко-
номски факултет; факултет заштите на раду; електронски 
факултет; грађевински факултет; висока грађевинска школа 
струковних студија, грађевински смер; факултет за менаџмент, 
смер оперативни менаџмент; да је кандидат пунолетан; да 
има општу здравствену способност; да радни однос први пут 
заснива у својству приправника; да није осуђиван за кривично 
дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за 
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова 
у државном органу.

ОСТАЛО: учесници огласа дужни су да уз пријаву доставе: ове-
рену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; извод из 
матичне књиге рођених (издат после 01.03.2010. године); уве-
рење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месе-
ци); лекарско уверење; доказ да нису осуђивани за кривично 
дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за 
кажњиво дело које их чини неподобним за обављање послова 
у државном органу (оригинал или оверена фотокопија); друге 
доказе о испуњености услова из огласа. На основу члана 11 
Закона о радним односима у државним органима („Службени 
гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98 - др. закон, 49/99 - др. 
закон, 34/2001 - др. закон, 39/2002, 49/2005 - одлука УСРС, 
79/2005 - др. закон, 81/2005 - испр. др. закона, 83/2005 - испр. 
др. закона и 23/2013 - одлука УС), приправником се сматра 
лице са високом школском спремом које није било у радном 
односу, као и лице са истим степеном стручне спреме које је 
провело на раду краће време од времена утврђеног за при-
правнички стаж. Приправнички стаж за високу школску спрему 
траје 12 месеци. За време приправничког стажа, приправник 
се оспособљава за вршење одређених послова кроз практичан 
рад, по програму који је утврђен актом функционера који руко-
води државним органом и за то време остварује сва права из 
радног односа. По истеку приправничког стажа, приправник је 
дужан да положи приправнички испит, а уколико га не поло-
жи, престаје му радни однос. Пријаве са потребном документа-
цијом слати на адресу: Градска општина Црвени Крст, Управа 
Градске општине Црвени Крст, Булевар 12. фебруар 89, Ниш, 
са назнаком: „Оглас за пријем у радни однос на одређено вре-
ме“, са називом радног места за које се конкурише или доста-
вити лично писарници Управе Градске општине Црвени Крст, 
канцеларија бр. 4. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и 
пријаве уз које нису приложени сви потребни докази о испуње-
ности услова из огласа неће се узимати у разматрање.

Одржавање објекта
за рад у Служби за инспекцијске, комунално-

стамбене и имовинско-правне послове,  
на одређено време

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, грађевинског или машин-
ског усмерења; најмање 12 месеци радног искуства у струци; 

ИСПРАВКА

ЈАВНОГ ПОЗИВА

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 
СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2013. 
ГОДИНИ, НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА

Објављеног дана 18.12.2013. године у  
публикацији „Послови“

1. У члану јавног позива који се односи на 
доношење одлуке о спровођењу програма 
стручне праксе, став 3: реч „послодавац“ 
замењује се речју „корисник средстава“.

2. У истом члану јавног позива став 5. се брише.

Администрација и управа
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да је кандидат пунолетан; да има општу здравствену способ-
ност; да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну 
затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини 
неподобним за обављање послова у државном органу. Учес-
ници огласа дужни су да уз пријаву доставе: оверену фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми; извод из матич-
не књиге рођених (издат после 01.03.2010. године); уверење 
о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); 
лекарско уверење; оверену копију доказа о радном искуству; 
доказ да нису осуђивани за кривично дело на безусловну каз-
ну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које их 
чини неподобним за обављање послова у државном органу 
(оригинал или оверена фотокопија); друге доказе о испуње-
ности услова из огласа. Пријаве са потребном документацијом 
слати на адресу: Градска општина Црвени Крст, Управа Град-
ске општине Црвени Крст, Булевар 12. фебруар 89, Ниш, са 
назнаком: „Оглас за пријем у радни однос на одређено време“, 
са називом радног места за које се конкурише или доставити 
лично писарници Управе Градске општине Црвени Крст, канце-
ларија бр. 4. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и прија-
ве уз које нису приложени сви потребни докази о испуњености 
услова из огласа неће се узимати у разматрање.

пожарЕвац

Кјп „иЗВор“
12300 Петровац на Млави, Бате Булића бб

тел. 012/331-255

Референт техничке припреме, плана и анализе

УСЛОВИ: виша или средња стручна спрема - техничког смера, 
са најмање 1 годином радног искуства. Уз пријаву на конкурс 
са краћом биографијом приложити у оригиналу или у овере-
ној фотокопији: уверење о држављанству, диплому о струч-
ној спреми, доказ о радном искуству и уверење да кандидат 
није осуђиван, да није под истрагом и да против њега није 
подигнута оптужница. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Лице задужено за 
давање обавештења о конкурсу је секретар Јасна Илић. Кон-
такт телефон: 012/331-255. Пријаве се подносе на горенаве-
дену адресу. Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

пријЕпољЕ

општинсКа упраВа  
општина ноВа Варош

31320 Нова Варош, Карађорђева 32
тел. 033/63-728

Радник за послове из области приватног 
предузетништва, привреде, статистике, 

интерресорне комисије и послови око израде 
социјалне карте

на одређено време до три месеца,  
због повећаног обима посла

УСЛОВИ: виша стручна спрема друштвеног смера - VI степен, 
познавање рада на рачунару, 1 година радног искуства и поло-
жен испит за рад у органима државне управе. Поред наведе-
них, кандидати морају испуњавати и следеће услове: да имају 
општу здравствену способност, да су држављани РС, да нису 
осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора од 
најмање шест месеци или за кажњиво дело које их чини непо-
добним за обављање послова у државном органу, уверење 
основног и вишег суда да против лица није покренута истрага 
и да није подигнута оптужница.

сомбор

поништеЊе огласа  
општинсКа упраВа Кула

25230 Кула, Лењинова 11
тел. 025/751-158

Оглас објављен 11.12.2013. године у публикацији 
„Послови“, поништава се у целости.

срЕмсК а миТровица

јаВна устаноВа социјалне Заштите 
центар За социјални рад „шид“

22240 Шид, Лазе Костића 1
тел. 022/712-823

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: На конкурс се може пријавити кандидат који испуња-
ва следеће услове: да је држављанин Републике Србије; да је 
стекао високо образовање на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке студије, специјалис-
тичке струковне студије), односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године и одговарајући академски, 
односно стручни назив утврђен у области правних, економских, 
психолошких, педагошких и андрагошких и социолошких нау-
ка, односно стручни назив: дипломирани социјални радник; 
најмање 5 година радног искуства у струци; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 6 месеци или 
да није правноснажно осуђен за кривично дело против дос-
тојанства личности и морала или кривично дело које је закон 
предвидео као сметња за обављање фукције директора; да 
поднесе програм рада за мандатни период на који се врши 
избор. Уз пријаву на конкурс приложити: извод из матичне 
књиге рођених; уверење о држављанству; оверен препис-фо-
токопију дипломе о стеченој стручној спреми; потврду-доказ о 
радном искуству у струци (оверена фотокопија радне књижи-
це); уверење из казнене евиденције; програм рада за мандатни 
период. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса 
слати на адресу Центра за социјални рад, са назнаком: „Кон-
курс за директора“, у року од 15 дана од дана објављивања. 
Информације на тел. 022/712-823.

поништеЊе огласа 
град сремсКа митроВица 

градсКа упраВа За БуЏет и финансије
22000 Сремска Митровица, Светог Димитрија 13

тел. 022/610-566

Оглас објављен у публикацији „Послови“ бр. 547, дана 
11.12.2013. године, за радно место: координатор за 
економски развој, 1 извршилац у својству приправника, 
на одређено време од 12 месеци, у Градској управи за 
буџет и финансије, поништава се у целости.

шабац

поништеЊе огласа 
јп „диреКција За граЂеВинсКо ЗемЉиште, 

путеВе и иЗградЊу“
15350 Богатић, Мике Витомировића 1

Оглас објављен 18.12.2013. године у публикацији 
„Послови“, поништава се у целости.

Администрација и управа
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 Трговина и услуге
„Кроноспан срБ“ доо

34220 Лапово (варошица), 17. марта 2
тел. 034/504-604

e-mail: s.аksentijevic@kronospan.rs

Машинбравар
на одређено време до 12 месеци (са могућношћу 
заснивања радног односа на неодређено време)

2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, механичар, машиниста, 
машинбравар; возачка дозвола „Б“ категорије; радно иску-
ство од 24 месеца; рад у сменама; ноћни рад; радно место са 
повећаним ризиком; предвиђен пробни рад до 3 месеца; рад 
на висини. Заинтересовани кандидати могу послати пријаве за 
запослење поштом, на мејл адресу или се јавити на горенаве-
дени број телефона.

послоВни систем „фто“ доо
11070 Нови Београд, Гоце Делчева 46

тел. 011/3193-624, 064/6485-581, 064/2089-511
е-mail: poslovnisistemfto@gmail.com

Службеник физичког обезбеђења
на одређено време, за рад у Вршцу

4 извршиоца

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају следеће услове: завр-
шена средња школа, IV степен стручне спреме; основно инфор-
матичко знање, основна информатичка обука (Windows, Wоrd, 
Еxcel, Еxplorer, Оutlook); знање енглеског језика - почетни ниво. 
Пожељно је да има испит из ППЗ и да лице није осуђивано, за 
шта је као доказ потребно доставити потврду од суда. Пред-
виђен је ноћни рад и рад у сменама.

ОСТАЛО: конкурс је отворен 30 дана од дана објављивања. 
Пријаве се могу доставити поштом и мејлом. Све информације 
могу се добити на горенаведене бројеве телефона. Лице за 
контакт је Потежица Новак.

 Грађевинарство и индустрија

граЂеВинсКо предуЗеЋе „планум“ ад
11080 Земун, 22. октобра 15

тел. 011/2108-618
e-mail: kadrovska@planum.rs

ВКВ и КВ минер
на одређено време 12 месеци, место рада: Брђани

6 извршилаца

Опис посла: рад на пословима бушења, минирања и осталим 
минерским радовима код изградње тунела.

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме, 12 месеци рад-
ног искуства, обезбеђен смештај. Конкурс је отворен до попуне 
радних места. Лице за контакт: Снежана Филиповић.

 Mедицина
специјалистиЧКа ординација 

иЗ гинеКологије и аКушерстВа „холимед“
11000 Београд, Пуковника Миленка Павловића 14

e-mail: ginekologijaholimed1@gmail.com

Специјалиста гинекологије и акушерства
место рада: Земун - Батајница

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, положен стручни испит 
и поседовање лиценце, познавање рада на рачунару, позна-
вање енглеског језика, радно искуство на наведеним послови-
ма минимум 2 године. Конкурс је отворен до попуне радног 
места. Лице за контакт: Илија Вуковљак.

ZU aPotEKa „ZdRaVLJE PhaRM“
11080 Земун, Бертранда Расела 2ф

Дипломирани фармацеут
на одређено време од 6 месеци

3 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, са лиценцом.

ОСТАЛО: заинтересовани кандидати се могу јављати Игору 
Остојићу, на број телефона: 062/252-876 или биографије слати 
на e-mail: goranostojic@hotmail.com.

КлиниЧКо - БолниЧКи центар 
Земун - Београд
11080 Земун, Вукова 9

Медицинска сестра
за рад у Клиници за интерну медицину, на одређено 

време од 3 месеца

УСЛОВИ: Завршена медицинска школа општег смера, положен 
стручни испит.

ОСТАЛО: уз пријаве на конкурс, кандидати за наведено радно 
место прилажу:
- биографију
- оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицин-
ској школи општег смера
- оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
- извод из матичне књиге венчаних, ако је кандидат променио 
презиме.
Кандидати за горенаведена радна места дужни су да пријаве 
доставе писарници КБЦ Земун - Београд у затвореној коверти, 
са назнаком: „За конкурс“, са навођењем за које место конку-
ришу или поштом, на горенаведену адресу. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања.

ЗдраВстВени центар КладоВо
Кладово, Дунавска 1-3

тел. 019/801-116
e-mail: zckld@kladovonet.com

Лекар специјалиста опште хирургије
рад на одређено време

Опис посла: послови лечења, превијања, операције и остали 
послови које подразумева болничка хирургија.

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, лекар специјалиста. 
Трајање конкурса: до попуне радног места. Заинтересова-
ни кандидати се путем датог броја телефона, електоронским 
путем или путем поште могу обратити особи за контакт: Бојана 
Скрлатовић.

највећа понуда 
слободних послова 
на једном месту

Трговина и услуге / Грађевинарство и индустрија / медицина 
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оптиКа „фоКус-ленс“
21000 Нови Сад, Ћирпанова 2-4

тел. 021/6616-311, 6546-991, 063/1187-088

Офталмолог

УСЛОВИ: специјалиста офталмологије - VII/2 степен или дипло-
мирани дефектолог - тифлолог - ВИИ/1 степен стручне спре-
ме; радно искуство није битно; обезбеђен смештај. Конкурс је 
отворен до попуне радног места. Заинтересовани кандидати 
могу да се јаве на горенаведене бројеве телефона. Лице за 
контакт: Драгана Живковић.

Зу апотеКа „шеКи-тилија“
Петровац, Српских владара 304

тел. 063/742-86-93

Фармацеутски техничар
за рад у Пожаревцу

УСЛОВИ: фармацеутски техничар - IV степен стручне спреме, 
без обзира на радно искуство.

ОСТАЛО: обезбеђен стан. Конкурс је отворен до попуне радног 
места. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на горена-
ведени број телефона. Лице за контакт: Милошевић Драгиша.

стоматолошКа ординација „КараЏиЋ“
Петровац на Млави, Рударска 1

тел. 012/331-462

Стоматолошка сестра

УСЛОВИ: стоматолошка сестра - IV степен стручне спреме, 6 
месеци радног искуства, лице млађе од 30 година, замена лица 
по члану 45. Конкурс је отворен до попуне радног места. Заин-
тересовани кандидати могу да се јаве на на горенаведени број 
телефона. Лице за контакт: Радивоје Караџић.

дом ЗдраВЉа „др јоВан јоВаноВиЋ Змај“
22300 Стара Пазова

е-mail: dzspazova@gmail.com

Медицински лаборант у Служби лабораторије
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ:
- IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска шко-
ла, смер лабораторијски техничар и положен стручни испит
- здравствена способност за рад на радним местима са повећа-
ним ризиком према Акту о процени ризика
- познавање рада на рачунару.
Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:
- оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицин-
ској школи, смер лабораторијски техничар
- оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту
- потврду о радном искуству након положеног стручног испита 
на пословима пружања здравствене заштите (ако кандидат има 
радно искуство)
- потврду-уверење од Националне службе за запошљавање
- оверену фотокопију лиценце за рад уколико је лице радило 
у струци
- кратку биографију.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“, на адресу Дома здравља.

дом ЗдраВЉа „ноВи Београд“
11070 Нови Београд, Гоце Делчева 30

тел. 011/2222-141

Дипломирани правник
на одређено време на три месеца, због повећаног 

обима посла

УСЛОВИ: Завршен правни факултет, положен правосудни 
испит.

Благајник
на одређено време на три месеца, до повратка 

одсутног запосленог

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме.

ОСТАЛО: Уз пријаву се подноси: кратка биографија и докази 
о испуњености услова (у неовереним фотокопијама). Пријаве 
са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном дос-
тављају се преко писарнице Дома здравља „Нови Београд“, III 
спрат, соба бр.3, Гоце Делчева 30, Нови Београд. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати. Одлука ће бити објављена на огласној табли поред 
писарнице Дома здравља, на трећем спрату, Гоце Делчева 30, 
Нови Београд.

ЗдраВстВени центар уЖице
31000 Ужице, Милоша Обреновића 17

тел. 031/561-255

Виши физиотерапеут
за рад у ОЈ Општа болница Пријепоље

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, завршена виша медицин-
ска школа одговарајућег смера, положен стручни испит. Уз 
пријаву доставити: молбу за пријем са тачно назначеним рад-
ним местом на које се конкурише; оверену фотокопију дипломе 
о завршеној одговарајућој школи; оверену фотокопију потврде 
о положеном стручном испиту и краћу биографију.

ОСТАЛО: пријаве са потребном документацијом слати на горе-
наведену адресу. Одлуку о пријему донеће директор Здрав-
ственог центара, у року од 30 дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

PoLIKLINIKa „tEctUM MEd-LaBoR“
12000 Пожаревац, Книћанинова 19-21

тел. 012/531-041

Лекар специјалиста - медицинска биохемија

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, медицински факултет са 
специјализацијом из медицинске биохемије, положен стручни 
испит, лиценца издата од надлежне коморе, познавање рада 
на рачунару (МS Оffice пакет). Пријаве са пратећом докумен-
тацијом послати поштом на адресу Поликлинике или на e-mail: 
оffice.tectum@gmail.com.

http://www.nsz.gov.rs/
ВАшА прАВА АдресА:

0800 300 301 
(позив је бесплатан)

нсЗ позивни 
центар

медицина



Бесплатна публикација о запошљавању 15  25.12.2013.  |  Број 549  |   

специјална Болница 
За психијатријсКе Болести „КоВин“

Ковин, Цара Лазара 253
тел/факс: 013/741-166

НК радник (спремачица на одељењу)
на одређено време, најдуже до 12 месеци

3 извршиоца

ПК радник (пеглар рубља)
на одређено време, најдуже до 12 месеци

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

ОСТАЛО: Кандидати су у обавези да доставе: пријаву са 
кратком биографијом и фотокопију дипломе о завршеној струч-
ној спреми. Пријаве са потребним доказима достављају се на 
горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

ЗдраВстВени центар „алеКсинац“
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

тел. 018/804-215

Медицинска сестра - техничар
за рад у Служби хитне медицинске помоћи, на 

одређено време до повратка одсутног запосленог

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска сестра - техни-
чар општег смера са положеним стручним испитом. Кандидати 
су у обавези да уз пријаву доставе: оверен препис/фотокопију 
дипломе о завршеној медицинској школи; оверен препис/фото-
копију уверења о положеном стручном испиту; потврду Нацио-
налне службе за запошљавање о дужини чекања на запос-
лење; биографију са адресом и контакт телефон. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

стоматолошКа ординација  
„мој ЗуБар“

11070 Нови Београд, Недељка Гвозденовића 39
тел. 063/855-11-34

е-mail: milijan80@gmail.com

Специјалиста стоматолошке протетике или 
оралне хирургије

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, специјалиста стома-
толошке протетике, специјалиста оралне хирургије, положен 
стручни испит. Слање пријава мејлом или позивом на горена-
ведени број телефона.

национална слуЖБа За ЗапошЉаВаЊе
11000 Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободно радно место, за рад у Босни и Хер-
цеговини - Републици Српској:

Дипломирани фармацеут
на одређено време од 1 године (уз могућност 

заснивања радног односа на неодређено време)

Опис посла: праћење и анализирање података о резултатима 
продаје и извештавање о реализованој продаји; активност у 
свакодневном раду - саветовање клијената; давање сугестија 
везаних за рад апотеке.

Место рада: Босна и Херцеговина - Република Српска, Бијељи-
на, ЗУ Апотека „Гаврић“, Незнаних јунака 9-11, Бијељина.

УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет, дипломирани фар-
мацеут, радно искуство је пожељно, положен стручни испит, 
познавање рада на рачунару.

ОСТАЛО:
- могућност учешћа на стручним конгресима и симпозијумима
- плата 700 евра (нето)
- пуно радно време (8 сати), пет дана недељно (или по дого-
вору)
- могућност напредовања.

Потребна документација:
- радна биографија/CV
- диплома завршене школе (фотокопија)
- потврда о положеном стручном испиту (фотокопија).

Начин конкурисања:
Документацију доставити поштом на адресу: Национална служ-
ба за запошљавање, Дечанска 8/V, 11000 Београд, са назнаком: 
„За конкурс: дипломирани фармацеут - Босна и Херцеговина, 
Република Српска“. Детаљне информације о условима рада 
кандидати ће добити на разговору са послодавцем. О месту и 
термину одржавања разговора биће обавештени путем теле-
фона кандидати који уђу у ужи избор. Рок трајања конкурса: 
31.12.2013. године.

аLS LaBoRatoRY SERVIcES dоо
19210 Бор, Београдска 27

Менаџер лабораторије

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: 
VII/1 степен стручне спреме, дипломирани инжењер геоло-
гије; дипломирани инжењер рударства; дипломирани инжењер 
хемије; поред тога потребно је и радно искуство минимум 36 
месеци; енглески језик - виши ниво; познавање рада на рачу-
нару (Office пакет програм) - виши ниво, пробни рад је 3 месеца 
и постоји могућност слања у иностранство у АLS лабораторије. 
Пријаве слати на е-mail: аlsm.bor@аlsglobal.com или се јавити 
на телефон: 064/824-33-43. Рок за пријаву је 31.12.2013. годи-
не.
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општа Болница „сВети луКа“
11300 Смедерево, Кнез Михајлова 51

тел. 026/672-522, лок. 167

Медицинска сестра-техничар
на одређено време до повратка запослене са 

боловања, са положеним стручним испитом, за рад 
на Одељењу за пнеумофтизиологију Сектора за 

интернистичке гране медицине

УСЛОВИ: Као доказе о испуњености услова кандидати су дуж-
ни да доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом, 
бројем телефона и адресом; оверену фотокопију дипломе о 
завршеном IV степену стручне спреме, општег смера; оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту. Пријаве на 
конкурс достављати у затвореним ковертама писарници Опште 
болнице „Свети Лука“ Смедерево или поштом, на горенаведену 
адресу, уз напомену: „Пријава на оглас“, са навођењем рад-
ног места за које се конкурише. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране.

поништеЊе огласа 
општа Болница „сВети луКа“

11300 Смедерево, Кнез Михајлова 51
тел. 026/672-522, лок. 167

Оглас објављен 11.12.2013. године у публикацији 
„Послови“, за радно место: медицинска сестра-техни-
чар, на одређено време до повратка медицинске сестре 
са боловања, за рад у Служби за психијатрију, поништа-
ва се у целости.

дом ЗдраВЉа „ноВи Београд“
11070 Нови Београд, Гоце Делчева 30

тел. 011/222-21-00, 222-21-41

Медицинска сестра општег смера

УСЛОВИ: виша или средња медицинска школа, општи смер, 
положен стручни испит. Пријаве са кратком биографијом, адре-
сом, контакт телефоном и неовереним фотокопијама докуме-
ната којима се доказује испуњеност услова огласа предају се 
преко писарнице Дома здравља (III спрат, соба бр. 3), на нве-
дену адресу. Одлука ће бити објављена на огласној табли Дома 
здравља поред писарнице, а изабрани кандидат биће лично 
обавештен телефонским путем.

дом ЗдраВЉа ноВи паЗар
36300 Нови Пазар, Генерала Живковића 1

тел. 020/314-722

Лекар специјалиста педијатрије
у Служби за здравствену заштиту деце и омладине 

Дома здравља, на неодређено време, уз пробни рад у 
трајању од три месеца

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће услове: VII/2 сте-
пен стручне спреме, завршен медицински факултет, положен 
стручни испит, положен специјалистички испит из педијатрије 
и да поседује лиценцу.

Опис послова: утврђени Правилником о организацији и систе-
матизацији послова.

Уз пријаву на оглас кандидати прилажу доказе о испуња-
вању услова, у оригиналу или овереном препису: уверење о 
држављанству, доказ да се против кандидата не води истрага 
и кривични поступак. Оглас остаје отворен осам дана од дана 
објављивања. Пријаве се подносе на горенаведену адресу, са 
назнаком: „За јавни оглас“.

 Наука и образовање

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА  
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Услови за пријем у  
радни однос

Члан 120

У радни однос у установи може да буде примљено лице 
под условима прописаним законом и ако:
1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрнављење, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије.
5) зна језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад.

Услови из става 1. овог члана доказују се приликом 
пријема у радни однос и проверавају се у току рада.
Доказ о испуњености услова из става 1. тач. 1), 4) и 
5) овог члана подносе се уз пријаву на конкурс, а из 
става 1. тачка 2) овог члана пре закључења уговора о 
раду. Доказ из става 1. тачка 3) овог члана прибавља 
установа.
Запосленом престаје радни однос ако се у току рад-
ног односа утврди да не испуњава услове из става 1. 
овог члана или ако одбије да се подвргне лекарском 
прегледу у надлежној здравственој установи на захтев 
директора.
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униВерЗитет у Београду 
фаКултет органиЗационих науКа

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

Асистент за ужу научну област Менаџмент 
технологије, иновације и развоја

на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област Организација 
пословних система

на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област Информациони 
системи

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија или магистар наука 
из одговарајуће области коме је прихваћена тема докторске 
дисертације, који је претходне нивое студија завршио са укуп-
ном просечном оценом најмање 08,00, смисао за наставни рад. 
Уз пријаву приложити: биографију; диплому о одговарајућој 
стручној спреми; потврду о уписаним докторским студијама; 
за студенте са завршеним магистарским студијама - потврду о 
прихваћеној теми докторске дисертације; списак радова и саме 
радове.

ОСТАЛО: услови за избор прописани су Законом, Статутом Уни-
верзитета, Статутом Факултета и Правилником о организацији 
и систематизацији послова на Факултету. Сви прилози се дос-
тављају у електронској форми на CD-u. Конкурс је отворен 15 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

униВерЗитет у Београду 
фаКултет БеЗБедности

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

Ванредни професор или доцент за ужу научну 
област Филозофија, за наставни предмет: Етика

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор филозофских нау-
ка или доктор политичких наука.

ОСТАЛО: остали услови утврђени су одговарајућим одредба-
ма Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/2010 и 93/2012) и 
Статутом Факултета безбедности. Уз пријаву кандидат подно-
си: биографију; оверену фотокопију дипломе; списак научних 
радова, као и радове. Пријаве кандидата са прилозима подносе 
се у року од 15 дана од дана објављивања.

униВерЗитет у Београду 
географсКи фаКултет

11000 Београд, Студентски трг 3/III

Наставник у звању доцента за ужу научну 
област Просторно планирање
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат наука из уже 
научне области за коју се бира, научни, односно стручни радо-
ви објављени у научним часописима или зборницима са рецен-
зијама и способност за наставни рад.

ОСТАЛО: остали услови утврђени су Законом о високом обра-
зовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/07-аутентично тума-
чење, 97/08 и 44/2010), Статутом Универзитета и Статутом 
Факултета. Пријаве са доказима о испуњености услова конкур-
са доставити на горенаведену адресу. Рок за пријављивање је 
15 дана од дана објављивања.

поништеЊе КонКурса 
аКадемија За дипломатију и БеЗБедност

11000 Београд, Травничка 2
тел. 011/2620-186

Конкурс објављен 20.11.2013. године у публикацији 
„Послови“, поништава се за радно место:
- Наставник за ужу научну област Филолошке науке, за 
предмет: Шпански језик, на одређено време од 5 годи-
на.

аКадемија За дипломатију и БеЗБедност
11000 Београд, Травничка 2

тел. 011/2620-186

Наставник за ужу научну област 
Политиколошке науке

на неодређено или одређено време од 5 година
2 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, Факултет политичких 
наука, Правни факултет или Филозофски факултет и докторат 
из области за коју се бира.

Наставник за ужу научну област Информатика 
и рачунарство

на неодређено или одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, Факултет организационих 
наука, Електротехнички факултет или Војна академија и докто-
рат из области за коју се бира.

ОСТАЛО: остали услови за избор наставника прописани су 
Законом о високом образовању и Статутом Академије за дипло-
матију и безбедност.

Наставник вештина за предмет: Безбедносне 
вештине

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: стечено високо образовање првог степена из поља 
Друштвено - хуманистичких наука, објављени стручни радови у 
одговарајућој области и способност за наставни рад.

ОСТАЛО: остали услови за избор наставника прописани су 
Законом о високом образовању и Статутом Академије за дипло-
матију и безбедност. Пријаве са биографијом и доказима о 
испуњености услова из конкурса (оверене копије диплома, спи-
сак научних и стручних радова) достављају се у року од 15 дана 
од дана објављивања. Пријаве слати на горенаведену адресу.
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фаКултет драмсКих уметности
11000 Београд, Булевар уметности 20

тел. 011/2140-419, 2130-862
www.fdu.аc.rs

Стручни сарадник истраживања и развоја
пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ:
- VIII степен стручне спреме, доктор наука о уметности, звање 
научног сарадника у хуманистичким наукама - област студије 
културе
- искуство у раду на научно - истраживачким пројектима.

Сарадник монтажер - документариста
пробни рад 6 месеци

УСЛОВИ:
- VII/1 степен стручне спреме, дипломирани филмски или теле-
визијски монтажер или дипломирани драмски или аудиовизу-
елни уметник из области монтаже
- познавање филмске и електронске технологије пројекционе 
и монтажне технике
- обученост у коришћењу савремених софтвера за монтажу 
и обраду филмова као и осталих врста електронских и видео 
звучних записа
- познавање софтвера и програма за архивирање филмске 
електронске и фото документације
- знање једног страног језика
- радно искуство 1 година.

Напомена:
- избор се врши према Закону о раду и систематизацији радних 
места Факултета драмских уметности
- рад се заснива на неодређено време.
Рок за пријављивање је 8 дана.

фаКултет драмсКих уметности
11000 Београд, Булевар уметности 20

тел. 011/2140-419, 2130-862
www.fdu.аc.rs

Сарадник у звању стручног сарадника за 
уметничку област Позоришна и радио режија

УСЛОВИ:
- VII/1 степен стручне спреме, дипломирани позоришни и радио 
редитељ или дипломирани драмски и аудиовизуелни уметник 
из области Позоришне и радио режије, као и други услови за 
избор сарадника предвиђени Законом о високом образовању и 
статутом ФДУ.

Сарадник у звању стручног сарадника за 
уметничку област Филмска и телевизијска 

режија, наставни предмети: Филмска и 
Телевизијска режија

УСЛОВИ:
- VII/1 степен стручне спреме, дипломирани филмски и теле-
визијски редитељ или дипломирани драмски аудиовизуелни 
уметник из области Филмске и телевизијске режије, као и дру-
ги услови за избор сарадника предвиђени Законом о високом 
образовању и Статутом ФДУ.

Сарадник у звању уметничког сарадника за 
уметничку област Филмска и телевизијска 
продукција, наставни предмет: Филмска 

продукција

УСЛОВИ:
- VII/1 степен стручне спреме, дипломирани филмски и телеви-
зијски продуцент или дипломирани драмски и аудиовизуелни 

уметник из области филмске и телевизијске продукције, као и 
други услови за избор сарадника предвиђени Законом о висо-
ком образовању и Статутом ФДУ.

Сарадник у звању стручног сарадника за 
уметничку област Камера, наставни предмети: 

Филмска слика и Телевизијска слика

УСЛОВИ:
- VII/1 степен стручне спреме, дипломирани филмски и теле-
визијски сниматељ или дипломирани драмски и аудиовизуелни 
уметник из области Камере, као и други услови за избор сарад-
ника предвиђени Законом о високом образовању и Статутом 
ФДУ.

Наставник у звању доцента за научну област 
Историја и теорија драмских уметности, медија 

и културе

УСЛОВИ:
- VIII степен стручне спреме, доктор наука о драмским умет-
ностима из области Студије позоришта, као и други услови за 
избор наставника предвиђени Законом о високом образовању 
и Статутом ФДУ.

Наставник у звању доцента за научну област 
Историја теорија драмских уметности медија и 
културе, наставни предмети: Теорија културе и 

естетика

УСЛОВИ:
- VIII степен стручне спреме, доктор наука - Теорија уметности 
и медија, као и други услови за избор наставника предвиђени 
Законом о високом образовању и Статутом ФДУ.

Напомена:
- избор се врши према Закону о високом образовању и Статуту 
Факултета драмских уметности
- рад се заснива на одређено време.
Рок за пријављивање је 8 дана.

поништеЊе огласа 
пу „сурЧин“

11272 Добановци, Маршала Тита 20
тел. 011/6555-771

Оглас објављен 18.12.2013. године у публикацији 
„Послови“, поништава се у целости.

осноВна шКола 
„слоБодан пенеЗиЋ Крцун“

11562 Јунковац, Бановски пут 2
тел. 011/8177-020

Наставник разредне наставе

Наставник разредне наставе
на одређено време до 31.08.2014. године

УСЛОВИ: Потребно је да кандидати испуњавају све услове про-
писане Законом о основама система образовања и васпитања 
и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи. Уз пријаву на конкурс кандидати 
треба да приложе:
- оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спре-
ми
- доказ о поседовању држављанства Републике Србије.
Пријаве, са назнаком: „За конкурс“, подносе се на горенаведе-
ну адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити разматране.

 Наука и образовање
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осноВна шКола „драгојло дудиЋ“
11000 Београд, Булевар краља Александра 525

тел. 011/2882-460

Наставник хемије
са 8 сати недељно (20% радног времена), на 

одређено време до повратка радника са неплаћеног 
одсуства

Наставник српског језика
на одређено време до повратка радника са боловања

УСЛОВИ: За наведена радна места услови за заснивање рад-
ног односа регулисани су чланом 120. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 
52/2011, 55/2013) и одредбама Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Сл. гласник-Просветни гласник РС“, бр. 11/2012, 15/2013). 
Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања.

поништеЊе огласа 
осноВна шКола „сВети саВа“

11563 Велики Црљени, Стевана Филиповића 10
тел. 011/8161-300, 8161-007

Оглас објављен 11.12.2013. године у публикацији 
„Послови“, поништава се у целости.

мш „станислаВ БиниЧКи“
11000 Београд, Сењачка 31

тел. 011/3692-672

Наставник виолине

Наставник гитаре
на одређено време до повратка на рад запосленог са 

неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да прило-
же: доказ о одговарајућој стручној спреми, доказ о положеним 
испитима из психолошких, педагошких и методичких наука, 
извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци). Сва документа достављају се у ориги-
налу или у овереној копији. За кандидате који уђу у ужи избор 
обавезна је претходна провера психофизичких способности, 
коју врши Национална служба за запошљавање. Изабрани кан-
дидат је дужан да до дана заснивања радног односа достави 
уверење о здравственој способности за рад са децом и уче-
ницима. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разма-
трати.

ош „михаило петроВиЋ алас“
11000 Београд, Господар Јованова 22

тел. 011/2623-257

Шеф рачуноводства

УСЛОВИ: дипломирани економиста - на студијама другог степе-
на економског факултета (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије) у складу са Законом о високом образовању („Сл. глас-
ник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење и 97/08), почев 
од 10. септембра 2005. године или на основним студијама еко-
номског факултета у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године; пробни рад 6 месеци; поседовање сертификата о 
стручном звању из области рачуноводства - звање самосталног 
рачуновође, тј. положен стручни испит у складу са Законом и 
Правилником о организацији и систематизацији послова шко-
ле; најмање три године радног исксутва на пословима рачу-

новодства; да није кажњаван за кривична дела која га чине 
неподобним за обављање послова из области рачуноводства; 
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 мало-
летног лица или родоскрнављење, за кривично дело примања 
мита или давања мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; држављанство Републике Србије. Доказ о испуњености 
услова о стручној спреми, поседовању сертификата, кажња-
ваности и држављанству подноси се уз пријаву на конкурс, а 
доказ о неосуђиваности подноси се пре закључења уговора о 
раду (доказ прибавља школа). Неблаговремене, недопуште-
не, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису 
приложени сви потребни докази одбацују се закључком против 
кога није допуштена посебна жалба.

униВерЗитет у Београду 
БиолошКи фаКултет

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

Редовни професор за ужу научну област 
Генетика и еволуција

на Катедри за генетику и еволуцију у  
Институту за зоологију

Ванредни професор за ужу научну област 
Физиологија и молекуларна биологија биљака 

средине
на Катедри за физиологију биљака у Институту 

за ботанику и Ботаничкој башти „Јевремовац“, на 
одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни степен доктора наука из научне области за 
коју се бира, непостојање сметње из члана 62. став 4. Закона 
о високом образовању и остали услови утврђени чланом 64. 
Закона о високом образовању.

Асистент за ужу научну област Екологија, 
биогеографија и заштита животне средине
на Катедри за екологију и географију животиња 
у Институту за зоологију, на одређено време до 
повратка сарадника са постдокторских студија

Асистент за ужу научну област Екологија, 
биогеографија и заштита животне средине
на Катедри за екологију и географију животиња 
у Институту за зоологију, на одређено време од 3 

године

УСЛОВИ: студент докторских студија, општи успех најмање 
осам или академски назив магистра наука са прихваћеном 
темом докторске дисертације, смисао за наставни рад, непо-
стојање сметње из члана 62. став 4. Закона о високом образо-
вању и остали услови утврђени чланом 72. Закона о високом 
образовању.

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

Национална служба за запошљавање

 Наука и образовање
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осноВна шКола „БошКо Буха“
11000 Београд, XXI дивизије 31

тел/факс: 011/2417-174, 2402-393

Медицинска сестра
на одређено време до повратка запослене са 
боловања, односно до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, држављанство 
Републике Србије. Пријаве кандидата са доказима о испуња-
вању услова и биографијом доставити на адресу школе, у року 
од 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве са непотпуном 
документацијом неће се разматрати.

униВерЗитет у Београду 
филоЗофсКи фаКултет
11000 Београд, Чика Љубина 18-20

тел. 011/3206-104

Редовни професор за ужу научну област 
Социологија (унапређење) - предност имају 

кандидати чије је тежиште истраживања Општа 
социологија

Ванредни професор за ужу научну област 
Историја ликовних уметности и архитектуре
на одређено време од пет година (унапређење)

Ванредни професор за ужу научну област 
Општа филозофија

на одређено време од пет година (унапређење)

Доцент за ужу научну област Општа педагогија 
са методологијом и историја педагогије

на одређено време од пет година (унапређење)

Доцент за ужу научну област Општа 
филозофија

на одређено време од пет година (реизбор)

Доцент за ужу научну област Општа 
психологија

на одређено време од пет година (реизбор)

Доцент за ужу научну област Археологија
на одређено време од пет година (реизбор)

Доцент за ужу научну област Историја старе 
грчке и старог истока на одређено време од пет 

година (реизбор)

Доцент за ужу научну област Социологија
на одређено време од пет година (унапређење)

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

Сарадник у настави за ужу научну област 
Општа педгогија са методологијом и историја 

педагогије
на одређено време од једне године (замена за 

привремено одсутну запослену)

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у одговарајућој научној 
области; лице које је уписало мастер или докторске студије у 
одговарајућој научној области, које је основне студије заврши-
ло са просечном оценом најмање осам.

ОСТАЛО: Поред општих услова, кандидати треба да испуњавају 
и услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/05) и Статута Факултета. Пријаве 
кандидата са прилозима (биографију са неопходним подаци-
ма за писање извештаја, дипломе, списак објављених радова и 
осталу пратећу документацију) доставити на наведену адресу 
Факултета. Контакт телефон: 011/3206-104, Радмила Ђорђе-
вић, стручни сарадник за радне односе.

саоБраЋајно-техниЧКа шКола
11080 Земун, Цара Душана 262

Домар

УСЛОВИ: V степен стручне спреме, машинске струке.

Спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена основна школа.

Наставник енглеског језика
са 78% радног времена, на одређено време до 
повратка стално запослене са дужег боловања

Наставник руског језика
са 78% радног времена

Наставник електро групе предмета

Наставник технолошке групе предмета
са 65% радног времена

Наставник социологије

Психолог

УСЛОВИ: врста и степен стручне спреме за наставно особље и 
стручне сараднике по Правилнику о врсти и степену стручне 
спреме наставника васпитача, стручних сарадника и помоћних 
наставника у средњим стручним школама („Просветни глас-
ник РС“, бр. 5/91, 1/92...5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/2008, 11/2008, 
11/2008, 5/11, 8/2011, 9/2013), да испуњава услове из чл. 8. 
став 2. тач. 1. и 2. и тачка 4. Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), 
да зна језик на коме се обавља васпитни рад - српски језик, да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, да није осуђиван за кривична дела 
утврђена чл. 120. ст. 1. тачка 3. Закона о основама система 
образовања и васпитања, да је држављанин РС.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву поднесе следећу 
документацију:
- оверену фотокопију дипломе
- уверење о држављанству
- извод из матичне књиге рођених.
Документа која се предају не могу бити старија од 6 месе-
ци. Доказ о испуњености услова здравствене и психофи-
зичке способности за кандидата за рад са децом - лекарско 
уверење доставља се пре закључења уговора о раду, доказе 
о некажњавању прибавља установа, претходну проверу пси-
хофизичке способности за рад са децом и ученицима врши 
надлежна служба за послове запошљавања, применом стан-
дардизованих поступака. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Изабрани кандидати ће пре закључења уговора 
о раду бити послати на проверу услова за заснивање радног 
односа, провера психофизичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима, као и извршена провера из чл. 120. 
став 1. тачка 2. Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13).

 Наука и образовање
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фаКултет За специјалну 
едуКацију и рехаБилитацију

11000 Београд, Високог Стевана 2
тел. 011/2183-036

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

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат дефектолошких 
наука, да испуњава услове предвиђене чл. 64. ст. 5. и ст. 7. 
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 
44/2010), као и Статутом Факултета за избор у звање ванред-
ног или редовног професора.

Сарадник у звању асистента за ужу научну 
област Сурдологија

на одређено време од три године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен Факултет за спе-
цијалну едукацију и рехабилитацију, просечне оцене на сту-
дијама првог степена најмање осам, уписане докторске студије 
на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију, као 
и да испуњава услове предвиђене чл. 72. Законом о високом 
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 44/2010) и услове 
предвиђене Статутом Факултета.

ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити: пријава на 
конкурс, биографија, библиографија (са копијама радова), 
оверене копије диплома, извод из матичне књиге рођених, 
држављанство и потврда надлежног органа да кандидат није 
под истрагом. Рок за подношење пријава је 8 дана. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Пријаве на конкурс са свим прилозима подносе се на горенаве-
дену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања.

„техниКум таурунум“ 
ВисоКа инЖеЊерсКа шКола 

струКоВних студија
11080 Земун, Наде Димић 4
тел. 011/2619-673, 2611-081
e-mail: info@tehnikum.еdu.rs

www.tehnikum.еdu.rs

Асистент за предмете који припадају ужој 
научној области Производне технологије у 

машинству
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен машински факултет (дипломирани или мас-
тер), са просечном оценом у току петогодишњих студија нај-
мање осам, достављање доказа о статусу студента одгова-
рајућих докторских студија и исказан смисао за наставни рад.

ОСТАЛО: Остали услови према Закону о високом образовању 
и општим актима школе. Уз пријаву кандидати достављају: 
биографију са подацима о досадашњем раду, оверену копију 
диплома о претходно завршеном образовању и оверен извод из 
матичне књиге рођених. Пријаве на конкурс подносе се у року 
од 8 дана од дана објављивања, на горенаведену адресу. Све 
информације могу се добити радним данима, на број телефона: 
011/2619-673.

поништеЊе огласа 
ош „милан раКиЋ“

11070 Нови Београд, Војвођанска 62
тел. 011/301-74-79

Оглас објављен 11.12.2013. године у публикацији 
„Послови“, поништава се за радно место: васпитач у 
припремном предшколском програму.

ош „Ђуро стругар“
11070 Нови Београд, Милутина Миланковића 148

тел. 011/6140-414

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 8. ст. 1. тач. 
1. и 2. и чл. 120. ст. 1. тач. 1. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и у складу са Правилником о врсти струч-
не спреме наставника и стручних сарадника у основној школи, 
психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и 
ученицима - што се доказује лекарским уверењем које је кан-
дидат у обавези да достави пре закључења уговора о раду, да 
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела из чл. 120. ст. 1. тач. 3. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (доказ прибавља школа). Уз пријаву са 
биографијом поднети: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, уверење о држављанству (не старије од 6 месе-
ци), извод из матичне књиге рођених. Пријаве слати на наве-
дену адресу, са назнаком: „За конкурс“.

Спремачица
на одређено време

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа, психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са децом и учени-
цима, да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела из чл. 120. ст. 1. тач. 3. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, држављанство Републике Србије. 
Уз пријаву доставити: оверен препис (фотокопију) дипломе о 
стеченој стручној спреми, лекарско уверење (пре потписивања 
уговора о раду), извод из матичне књиге рођених, уверење да 
кандидат није осуђиван (школа прибавља по службеној дуж-
ности), уверење о држављанству.

испраВКа огласа 
униВерЗитет у Београду 

рударсКо-геолошКи фаКултет
11000 Београд, Ђушина 7

Оглас објављен 11.12.2013. године у публикацији 
„Послови“, исправља се у делу који се односи на услове 
за послове под к)
- Aсистент за ужу научну област Динамичка геологија, 
на одређено време од 3 године.
У условима за послове под к) треба да стоји:
У звање асистента бира се студент одговарајућих док-
торских студија који је претходне нивое студија завр-
шио са укупном просечном оценом најмање осам или 
кандидат који има академски назив магистра наука 
коме је прихваћена тема докторске дисертације. Наве-
дени услови утврђени су одредбама члана 72. став 1. 
и 2. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, 
бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012 и 
89/2013) и Статутом Рударско-геолошког факултета 
Универзитета у Београду. Рок за пријављивање је 15 
дана од дана објављивања.

национална служба за запошљавање

обука за активно тражење посла

информисаност 
сигурност 

самопоуЗдаЊе
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ош „КнеЗ лаЗар“
11550 Лазаревац, Бранка Радичевића 27А

тел. 011/8122-251

Наставник математике

Наставник географије
за 30% радног времена, на одређено време до 

повратка радника са јавне функције, најдуже до 
четири године

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка радника са јавне 

функције, најдуже до четири године

Домар школе

Радник на одржавању чистоће

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава све законом утврђене 
услове за заснивање радног односа сагласно чл. 120 Закона 
о основама система образовања и сходно Правилнику о врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Просветни гласник“, 11/12 и 15/13) и Правилнику о организа-
цији и систематизацији послова у ОШ „Кнез Лазар“:
1. да има одговарајуће образовање;
2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима;
3. да није осуђиван правоснажном 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 прородици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање;
4. да има држављанство Републике Србије;
5. да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: За обављање послова радника на одржавању чистоће 
радни однос може засновати лице које испуњава опште услове 
за заснивање радног односа са завршеном основном школом; 
за обављање посла домара радни однос може засновати лице 
које испуњава опште услове за засанивање радног односа и 
има III или IV степен стручне спреме грађевинске, електротех-
ничке, машинско-металске, водоинсталатерске или столарске 
струке. Потребна документа: 1. оверена копија дипломе или 
уверења; 2. уверење о држављанству; 3. извод из матичне 
књиге рођених. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. Пријаве се подносе на горе наведену 
адресу школе.

ош „диша ЂурЂеВиЋ“
11560 Вреоци, 2. октобар 8
тел. 011/8144-017, 8144-008

Наставник разредне наставе
за рад у матичној школи у Вреоцима

Наставник српског језика
за 45% рада на одређено време, у матичној школи у 

Вреоцима

УСЛОВИ: Потребно је да кандидати испуњавају све услове про-
писане Законом о основама система образовања и васпитања 
и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи. Уз пријаву на конкурс кандидати 
треба да приложе: оверен препис/фотокопију дипломе о стече-
ној стручној спреми; доказ о поседовању држављанства Репу-
блике Србије. Пријаве, са назнаком: „За конкурс“, подносе се 
на горенаведену адресу школе. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити разматране.

бор

испраВКа дела КонКурса 
гимнаЗија 

„миле арсенијеВиЋ Бандера“
19250 Мајданпек, Велике ливаде 2

тел. 030/581-408

Конкурс објављен 20.11.2012. године у публикацији 
„Послови“, за радно место: професор рачунарства и 
информатике, за 50% радног времена, на одређено 
време до повратка запосленог са боловања, мења се и 
гласи: професор информатике и рачунарства, за 35% 
радног времена, на одређено време до повратка запос-
леног са боловања. У осталом делу конкурс је непро-
мењен.

гњиланЕ

ош „миладин попоВиЋ“
38266 Пасјане

Наставник математике
за 12 часова недељно (85,71% радног времена)

Наставник српског језика
за 4 часа недељно (28,25% радног времена)

Наставник физичког васпитања
за 3 часа недељно (18,75% радног времена)

Наставник историје
за 2 часа недељно (12,5% радног времена)

Наставник музичке културе
за 3 часова недељно (18,75% радног времена)

Наставник ликовне културе
за 4 часа недељно (25% радног времена)

Наставник физике
за 10 часова недељно (62,5% радног времена)

Наставник грађанског васпитања
за 4 часа недељно (25% радног времена), на 

одређено време

Наставник домаћинства
за 1 час недељно (6,25% радног времена), на 

одређено време

Библиотекар
на одређено време

Наставник руског језика
за 14 часова недељно (100% радног времена), на 
одређено време до повратка раднице са боловања

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове предвиђене 
чланом 120. став 1. тач. 1. до 4. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 
55/13); одговарајуће образовање из члана 8. став 2. тач. 1, 2. 
и 4. истог Закона и Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени 
гласник-Просветни гласник РС“, бр. 11/12), психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело утврђено у чл. 120. став 1. тачка 3. Закона о основама 
система образовања и васпитања; држављанство РС.

 Наука и образовање
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Уз пријаву са биографијом кандидати треба да проложе:
- доказ о стручној спреми (оверену фотокопију дипломе);
- извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија);
- уверење о држављанству (оверена фотокопија);
- лекарско уверење (пре закључивања уговора);
- уверење да кандидат није осуђиван и да се не води кривични 
поступак.
У току поступка одлучивања о избору кандидата по конкурсу 
вршиће се провера психофизичких способности кандидата од 
стране службе за запошљавање. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Прија-
ве доставити лично или на адресу школе.

ЧаЧаК

поништеЊе дела огласа 
ош „сВети ЂаКун аВаКум“

32104 Трнава
тел. 032/385-109

Оглас објављен 25.09.2013. године у публикацији 
„Послови“, поништава се за радно место: професор био-
логије, са 10% радног времена, на одређено време до 
краја школске 2013/2014. године. У осталом делу оглас 
је непромењен.

ош „сВети ЂаКон аВаКум“
32104 Трнава

тел. 032/385-109

Професор биологије
са 10% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати су обавезни да доставе: овере-
ну фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству. Доказ из чл. 120. ст. 1. тач. 3. Закона о 
основама система образовања и васпитања - прибавља школа. 
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Прија-
ве слати на адресу школе.

поништеЊе дела КонКурса 
еКономсКо-тргоВаЧКа шКола 

„КЊаЗ милош“
32300 Горњи Милановац, Вука Караџића 1

тел. 032/713-322

Конкурс објављен 02.10.2013. године у публикацији 
„Послови“, поништава се за радно место: наставник 
економске групе предмета, са 60% радног времена, на 
одређено време до 31.08.2014. године.
У осталом делу конкурс је непромењен.

агрономсКи фаКултет у ЧаЧКу
32000 Чачак, Цара Душана 34

тел. 032/303-404

Наставник у звању доцент за ужу научну област 
Исхрана домаћих животиња и технологија 

производње хране за животиње
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор агрономских нау-
ка, доктор биотехничких наука, доктор пољопривредних наука.

Наставник у звању ванредни професор за ужу 
научну област Воћарство

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор агрономских нау-
ка, доктор пољопривредних наука, доктор биотехничких наука.

ОСТАЛО: остали услови за избор у звање наставника утврђени 
су чланом 64. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, 
бр. 76/2005, 100/2007-аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 
93/2012 и 89/2013), Правилником о начину и поступку засни-
вања радног односа и стицању звања наставника Универзитета 
у Крагујевцу и Статутом Факултета.

Напомена: кандидат мора да испуњава општи предуслов у 
погледу неосуђиваности утврђен чланом 62. ст. 4. Закона о 
високом образовању и дужан је да уз пријаву на конкурс доста-
ви и одговарајући доказ надлежног органа. Пријаве кандидата 
који не доставе наведени доказ или не испуњавају овај услов 
неће се узети у разматрање. Пријава на конкурс садржи: име и 
презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања 
и број телефона, податке о образовању, податке о радном 
искуству и др. Прилози уз пријаву: доказ надлежног органа о 
неосуђиваности, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, диплома о одбрањеној докторској дисертацији, 
библиографија (списак научних и стручних радова) и радови. 
Све исправе се достављају у оригиналу или у овереној фотоко-
пији. Пријаве на конкурс доставити на адресу Факултета. Рок за 
пријаве на конкурс је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

КиКинда

гимнаЗија
23330 Нови Кнежевац

Краља Петра I Карађорђевића 11

Домар-ложач
са 50% радног времена

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, КВ или ВКВ радник, 
са положеним стручним испитом за вршење послова руковања 
котловима под притиском; кандидат треба да има психофи-
зичке и здравствене способности за рад и да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела прописана чл. 
120. Закона о основама система образовања и васпитања. Уз 
пријаву кандидат треба да достави: доказ о стручној спреми 
(оригинал или оверену фотокопију дипломе или уверења о 
стеченом образовању); доказ о положеном стручном испиту; 
уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија); 
извод из матичне књиге рођених; фотокопију важеће лич-
не карте и краћу биографију са подацима о пословима које је 
обављао. Пре закључења уговора о раду изабрани кандидат ће 
приложити доказ о здравственој способности, а доказ о неос-
уђиваности прибавља установа по службеној дужности. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

0800 300 301 
(позив је бесплатан)

нсЗ позивни 
центар

 Наука и образовање



   |  Број 549  |  25.12.2013. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs24 

ВисоКа шКола струКоВних студија 
За оБраЗоВаЊе ВаспитаЧа у КиКинди

23300 Кикинда, Светосавска 57
тел. 0230/439-250

е-mail: vsov@businter.net

Професор за област медицинских наука
са 50% радног времена, доктор медицинских наука

УСЛОВИ: Звање професора струковних студија може да стекне 
лице које има научни степен доктора наука у научној области 
за коју се бира, да има објављене научне радове и које показује 
способност за наставни рад. Поред наведене стручне спреме, 
кандидати треба да испуњавају и услове предвиђене Законом 
о високом образовању и актима школе: држављанство Репу-
блике Србије, здравствену способност, да нису правноснаж-
ном пресудом осуђени за кривично дело у складу са чл. 62. 
став 4. Закона о високом образовању. Кандидати за профе-
сора уз пријаву треба да поднесу: биографију са подацима о 
досадашњем раду; доказе који указују на резултате научног, 
истраживачког, односно уметничког рада, доказе о ангажо-
вању у развоју наставе и развоју других делатности високош-
колске установе, доказе о резултатима педагошког рада, који 
обухвата и мишљење студената на основу резултата оцењи-
вања добијених кроз поступак евалуације, као и доказе који 
указују на резултате постигнуте у обезбеђивању наставно - 
научног, односно уметничко - наставног подмлатка; оверену 
фотокопију дипломе или уверења о стеченом докторату, као 
и оверене фотокопије диплома о претходно стеченим звањи-
ма; списак научних и стручних радова и саме радове које су у 
могућности да доставе, извод из матичне књиге рођених; доказ 
о држављанству - не старији од 6 месеци; лекарско уверење 
о здравственој способности (доставља изабрани кандидат), 
доказ у вези осуђиваности кандидата прибавиће школа служ-
беним путем.

ОСТАЛО: непотпуне пријаве и пријаве са неодговарајућом 
документацијом неће се узимати у разматрање. Рок за пријаву 
је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Кон-
курсну документацију слати на адресу: Висока школа струков-
них студија за образовање васпитача у Кикинди, са назнаком: 
„За конкурс“, Светосавска 57, 23300 Кикинда.

КрагУјЕвац

филолошКо-уметниЧКи фаКултет
34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб

тел. 034/500-125, 500-126

Наставник у звање доцента за ужу уметничку 
област Унутрашња архитектура и индустријски 

дизајн (Стилска унутрашња архитектура и 
Основе пројектовања стилског ентеријера)

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: високо образовање првог степена и призната умет-
ничка дела. Општи и посебни услови предвиђени су чл. 64. 
и чл. 65. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 
76/2005, 100/07, 97/08, 44/2010 и 93/2012), Статутом Универ-
зитета у Крагујевцу (бр. 138. од 25.01.2011.) - (www.kg.аc.rs), 
Статутом Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (пре-
чишћен текст, бр. 01-1739 од 17.06.2013. године) - (www.filum.
кg.аc.rs), Одлуком о изменама и допунама Статута ФИЛУМ-а, 
бр. 01-4325 од 18.11.2013. године, Законом о раду („Сл. гласник 
РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013), Правилником о 
начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања 
наставника Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст), бр. 
III-01-791 од 02.10.2013. године, Одлуком о изменама и допу-
нама Правилника о начину и поступку заснивања радног одно-
са и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу, бр. 
III-01-959/18 од 28.11.2013. године и другим актима Факултета 
и Универзитета у Крагујевцу. Кандидати подносе на расписани 
конкурс 10 самосталних радова из уже уметничке области за 
коју конкуришу.

Наставник у звање доцента или ванредног 
професора за ужу научну област Психологија

са 50% радног времена, на одређено време 5 година

УСЛОВИ: доктор наука из уже научне области за коју се бира. 
Општи и посебни услови предвиђени су чл. 64. и чл. 65. Закона 
о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/07, 
97/08, 44/2010 и 93/2012), Статутом Универзитета у Крагује-
вцу (бр. 138. од 25.01.2011.) - (www.kg.аc.rs), Статутом Фило-
лошко-уметничког факултета у Крагујевцу (пречишћен текст), 
бр. 01-1739 од 17.06.2013. године) - (www.filum.кg.аc.rs), Одлу-
ком о изменама и допунама Статута ФИЛУМ-а, бр. 01-4325 
од 18.11.2013. године, Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 
24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013), Правилником о начину 
и поступку заснивања радног односа и стицању звања настав-
ника Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст), бр. III-01-
791 од 02.10.2013. године, Одлуком о изменама и допунама 
Правилника о начину и поступку заснивања радног односа и 
стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу, бр. III-
01-959/18 од 28.11.2013. године и другим актима Факултета и 
Универзитета у Крагујевцу.

Наставник у звање доцента за ужу научну 
област Италијанска књижевност и култура

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: доктор наука из уже научне области за коју се бира. 
Општи и посебни услови предвиђени су чл. 64. и чл. 65. Закона 
о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/07, 
97/08, 44/2010 и 93/2012), Статутом Универзитета у Крагује-
вцу (бр. 138. од 25.01.2011.) - (www.kg.аc.rs), Статутом Фило-
лошко-уметничког факултета у Крагујевцу (пречишћен текст), 
бр. 01-1739 од 17.06.2013. године) - (www.filum.кg.аc.rs), Одлу-
ком о изменама и допунама Статута ФИЛУМ-а, бр. 01-4325 
од 18.11.2013. године, Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 
24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013), Правилником о начину 
и поступку заснивања радног односа и стицању звања настав-
ника Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст), бр. III-01-
791 од 02.10.2013. године, Одлуком о изменама и допунама 
Правилника о начину и поступку заснивања радног односа и 
стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу, бр. III-
01-959/18 од 28.11.2013. године и другим актима Факултета и 
Универзитета у Крагујевцу.

ОСТАЛО ЗА СВА РАДНА МЕСТА: Документа која је потребно 
доставити: пријава на конкурс; биографија и стручна биогра-
фија (на CD-у и у штампаној форми); оверене копије диплома; 
оверена копија извода из матичне књиге рођених; уверење о 
држављанству (оригинал); потврда надлежног органа (Поли-
цијске управе) да кандидат није осуђиван за кривична дела 
предвиђена чланом 62. став 3. Закона о високом образовању 
(оверена копија); мишљење студената формирано на основу 
анкете (за кандидате који имају педагошко искуство у звању 
доцента у високошколској установи); за кандидате који се први 
пут бирају у звање доцента предвиђено је приступно преда-
вање. Фотокопије докумената морају бити оверене и не ста-
рије од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и 
документација кандидата који не испуњавају услове конкурса 
неће се узимати у разматрање. Сва документација и оригинал-
ни радови достављају се Служби за опште и правне послове 
ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке гимназије или поштом. 
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања 
конкурса.

Tржиштe рада

АнАлитички  
приступ  
зАпошљАвАњу
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фаКултет медицинсКих науКа
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 034/306-800

Сарадник у звању асистента за ужу научну 
област Интерна медицина
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, са укупном просечном 
оценом најмање осам и уписане докторске академске студије 
или магистар медицинских наука коме је прихваћена тема док-
торске дисертације и завршена одговарајућа специјализација.

Сарадник у звању асистента за ужу научну 
област Физиологија

на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, са укупном просечном 
оценом најмање осам и уписане докторске академске студије 
или магистар медицинских наука коме је прихваћена тема док-
торске дисертације.

Сарадник у звању асистента за ужу научну 
област Радиологија

на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, са укупном просечном 
оценом најмање осам и уписане докторске академске студије 
или магистар медицинских наука коме је прихваћена тема док-
торске дисертације и завршена одговарајућа специјализација.

ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о 
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005), Статутом 
Универзитета у Крагујевцу, Правилником о начину и поступку 
заснивања радног односа и стицању звања наставника Уни-
верзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета медицинских 
наука у Крагујевцу, у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата. Уз пријаву на конкурс доставити: био-
графију, фотокопију диплома, списак стручних и научних пуб-
ликација и по један примерак тих публикација. Конкурсну доку-
ментацију доставити и у електронској форми. Рок за пријаву је 
15 дана.

поништеЊе КонКурса 
прВа КрагујеВаЧКа гимнаЗија

34000 Крагујевац, Даничићева 1
тел. 034/335-506

Конкурс објављен у публикацији „Послови“ дана 
11.12.2013. године, поништава се у целости.

ош „рада шуБаКиЋ“
34230 Гружа

тел. 034/515-507

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у Врбетима

Наставник рачунарства и информатике
за 15% радног времена, на одређено време до 
повратка запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове предвиђене Зако-
ном о основама система образовања и васпитања; да има одго-
варајуће високо образовање; да поседује психичку, физичку и 
здравствену способности за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правоснажном 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 родоскрнављење, за кривично дело 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 међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање и да има 
држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс канди-
дат прилаже следећа документа: доказ о испуњености услова 
о стручној спреми; извод из матичне књиге рођених и уверење 
о држављанству Републике Србије. Лекарско уверење изабрани 
кандидат доставља пре потписивања уговора о раду. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Прија-
ве слати на горенаведену адресу школе. Докази се подносе у 
оригиналу или у овереној фотокопији (не старији од 6 месеци).

КраљЕво

ош „милун иВаноВиЋ“
36342 Ушће, Милуна Ивановића бб

тел. 036/5430-055

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.

ОСТАЛО: да кандидат испуњава услове прописане чл. 8 став 2 
и чл. 59 и 120 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/2013): да поседу-
је одговарајуће високо образовање-VII/1 степен стручне спре-
ме, наставник, педагог или психолог, сходно члану 8 Закона о 
основама система образовања и васпитања; да има дозволу за 
рад (лиценцу) за наставника, педагога или психолога; завр-
шену обуку и положен испит за директора установе (изабра-
ни директор биће у обавези да у законском року положи испит 
за директора након што министар просвете донесе подзакон-
ски акт о полагању испита за директора школе, с обзиром да 
програм обуке за директора школе није донет, нити је Минис-
тарство просвете организовало полагање испита за директо-
ра школе); најмање пет година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег високог 
образовања; да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење прилаже 
изабрани кандидат, пре закључивања уговора о раду); 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 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање (доказ о неос-
уђиваности прибавља школа). Доказ да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела и да није утврђено 
дискриминаторно понашање у смислу члана 120. став 1. тачка 
3. Закона о основама система образовања и васпитања - при-
бавља школа по службеној дужности; држављанство Републи-
ке Србије. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: 
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству - 
које није старије од 6 месеци; оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених - који није старији од 6 месе-
ци; оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом висо-
ком образовању; оригинал или оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу; ориги-
нал потврду о радном искуству у области образовања и васпи-
тања; радну биографију са кратким прегледом кретања у служ-
би и предлогом програма рада директора; оригинал уверења 
надлежног суда да да кандидат није под истрагом. Пријаве на 
конкурс са доказима о испуњености услова достављају се лично 
или поштом у затвореној коверти, на адресу школе, у року од 15 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Додатне 
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, 
на број телефона: 036/5430-055.
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КрУшЕвац

медицинсКа шКола
37000 Крушевац
тел. 037/440-319

Прекида се поступак избора кандидата по расписаном конкурсу 
од 27.11.2013. године у публикацији „Послови“, осим за радна 
места наставник математике, за 17% радног времена, приправ-
ник, до 31.08.2014. године, и радно место: наставник историје, 
за 10% радног времена, приправник, до 31.08.2014. године, 
сходно члану 5 Закона о изменама и допунама Закона о буџет-
ском систему. Прекид ће трајати док се не добије сагласност 
тела Владе Републике Србије. За време прекида не теку рокови 
везани за избор. Закон о изменама Закона о буџетском систему 
(„Сл. гласник РС“, бр. 108/13) је ступио на снагу 07.12.2013. 
године. У чл. 5 наведеног Закона је прописано да поступци који 
су започети ради попуњавања радних места код корисника јав-
них срестава, а који нису окончани до дана ступања на снагу 
овог закона, могу се наставити уз сагласност тела Владе из чл. 
1 овог Закона, на предлог надлежног министарства, односно 
другог надлежног органа, уз претходно прибављено мишљење 
Министарства. Актом Владе ближе ће се се уредити поступак 
за прибављање сагласности. Обзиром да је поступак избора по 
расписаном конкурсу започет али није окончан, примењиваће 
се чл. 5 наведеног Закона, па је директор одлучио као у ст. 
1 диспозитива закључка. Прекид ће трајати док се не добије 
сагласност тела Владе Републике Србије. Правна поука: против 
овог закључка није дозвољена жалба.

муЗиЧКа шКола „стеВан христиЋ“
37000 Крушевац, Чупићева 25

тел. 037/427-556

Професор клавира
за рад у издвојеном одељењу музичке школе у 

Варварину, на одређено време до повратка раднице 
са породиљског одсуства и одсуства са рада ради 

неге детета

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 8 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и Правилником о степену 
и врсти образовања наставника у основној музичкој школи 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12); пси-
хичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и 
ученицима; држављанство Републике Србије; да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела пропи-
сана чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидати 
достављају следећа документа: оверену фотокопију дипломе; 
уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених. 
Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима подноси изабрани кан-
дидат, пре закључења уговора о раду. Проверу психофизич-
ких способности за рад са децом и ученицима врши надлежна 
служба за послове запошљавања, применом стандардизованих 
поступака. Доказ да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом, као и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање - прибавља школа. Пријаве са 
потребном документацијом доставити на адресу школе, са наз-
наком: „За конкурс“, у року од 8 дана. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узети у разматрање. Контакт телефон: 
037/427-556.

ош „иВо лола риБар“
37230 Александровац, Крушевачка 16

тел. 037/3552-353

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуња-
ва следеће услове: поседовање одговарајућег високог образо-
вања из члана 8. став 2. Закона о основама система образовања 
и васпитања (високо образовање стечено на студијама другог 
степена - дипломске академске студије-мастер, специјалистич-
ке академске студије или специјалистичке струковне студије 
у складу са Законом о високом образовању или на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године), 
за наставника основне школе, педагога или психолога; поседо-
вање дозволе за рад (лиценца); поседовање психичке, физич-
ке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; 
држављанство РС; неосуђиваност правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштење и злос-
тављање малолетног лица или родскрнављење, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију; непостојање дискриминаторног понашања, утврђеног 
у складу са законом; најмање пет година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања. Директор се бира на период од 4 годи-
не. Уз пријаву кандидат подноси: доказ о држављанству РС (не 
старији од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (не ста-
рији од 6 месеци); оверен препис/фотокопију дипломе о стече-
ном образовању; оверен препис/фотокопију документа о поло-
женом испиту за лиценцу, односно стручном испиту; потврду 
о радном искуству; преглед кретања у служби са биографским 
подацима. Пријаве са наведеним доказима о испуњености усло-
ва слати на адресу школе, са назнаком: „Конкурс за директо-
ра“, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

поништеЊе огласа 
спортсКи центар ЋиЋеВац

37210 Ћићевац, Ђуре Даничића бб
тел. 037/812-123

Оглас објављен 11.12.2013. године у публикацији 
„Послови“, поништава се у целости за радна места: 
хигијеничар и заменик директора.

поништеЊе дела огласа 
ош „јоВан јоВаноВиЋ Змај“

37000 Крушевац, Блаже Думовића бб
тел. 037/3421-521

Оглас објављен 06.11.2013. године у публикацији 
„Послови“, поништава се за радно место: наставник 
информатике, за 15% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог преко 60 дана. 
У осталом делу оглас је непромењен.

http://www.nsz.gov.rs/ВАшА прАВА АдресА:
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лЕсКовац

осноВна шКола „БранКо радиЧеВиЋ“
16253 Брестовац, Вука Караџића 1

тел. 016/782-206

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана до повратка одсутне запослене са 
породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, 

са 70% радног времена, за рад у издвојеним 
одељењима школе у Липовици и Доњем Бријању

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има 
одговарајуће образовање из члана 8. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 
52/2011 и 55/2013) и Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. глас-
ник РС - Просветни галсник“, бр. 11/2012); 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 поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело при-
мање 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 међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; држављанство Републике Србије; да зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на кон-
курс кандидат треба да приложи: уверење о држављанству - не 
старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених; оверен 
препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; потвр-
ду/уверење да има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 
6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова. Уколико кандидат није стекао образовање на 
српском језику, у обавези је да достави доказ да је положио 
испит из српског језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе. Лекарско уверење о психофизичкој способности 
за рад са децом кандидат прилаже пре закључења уговора о 
раду, док уверење из казнене евиденције за горенаведена дела 
- прибавља школа по службеној дужности. У поступку одлучи-
вања о избору наставника, директор школе вршиће ужи избор 
кандидата које упућује на проверу психофизичких способности 
за рад са децом и ученицима, пре доношења коначне одлуке о 
избору. Проверу психофизичких способности за рад са децом 
и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, 
применом стандардизованих поступака. О месту и датуму про-
вере биће обавештени по истеку рока за подношење пријава. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Пријаве на конкурс слати на адресу школе. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, 
на број телефона: 016/782-206.

средЊа шКола 
„сВетоЗар КрстиЋ тоЗа“

16203 Вучје, 29. новембра 10
тел. 016/3427-152

Професор српског језика и књижевности
на одређено време, са 72,22% радног времена, 

до повратка раднице са породиљског одсуства и 
одсуства ради неге детета

Професор енглеског језика
на одређено време, са 60% радног времена, до 
повратка раднице са породиљског одсуства и 

одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: Одговарајуће високо образовање предвиђено чла-
ном 8. Закона о основама система образовања и васпитања 
и Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручној школи; психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са децом и учени-
цима; да кандидат није осуђиван за кривична дела утврђена у 
чл. 120. став 1. тачка 3. наведеног Закона; да има држављан-
ство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс доставити: ове-
рену фотокопију дипломе; извод из матичне књиге рођених; 
уверење о држављанству. Доказ да кандидат није осуђиван за 
кривична дела из члана 120. став 1. тачка 3. ЗОСОВ - прибавља 
школа службеним путем. Доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима подноси се 
пре закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са доказима о 
испуњавању услова слати на наведену адресу.

поништеЊе огласа 
средЊа шКола „сВетоЗар КрстиЋ тоЗа“

16203 Вучје, 29. новембра 10
тел. 016/3427-152

Оглас објављен 18.12.2013. године у публикацији 
„Послови“, поништава се у целости.

ош „синиша јаниЋ“
16210 Власотинце, Михајла Михајловића 1

Помоћни радник
са 50% радног времена

Помоћни радник
за рад у издвојеном одељењу у Орашју

УСЛОВИ: I степен у складу са чл. 170 и 26 став 2 Правилника о 
организацији и систематизацији послова и радних задатака, да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност, да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања, да је држављанин Републике Србије.
Уз пријаву кандидат је дужан да достави:
- оригинал или оверену фотокопију сведочанства о завршеној 
осмогодишњој школи,
- оригинал или фотокопију извода из матичне књиге рођених,
- уверење о држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал 
или оверену фотокопију),
- лекарско уверење (доказ о испуњености овог услова подноси 
се пре закључења уговора о раду),
- да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
из чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (доказ прибавља школа).

национална служба за 
запошљавање

преквалификације 
доквалификације
Стекните конкурентСку 
предноСт
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шКола За теКстил и диЗајн лесКоВац
16000 Лесковац, Вилема Пушмана 21

тел. 016/251-040

Хигијеничар

УСЛОВИ: Кандидат треба да има основно образовање; да 
испуњава услове из члана 120. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидат 
прилаже: сведочанство о завршеном основном образовању; 
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених - све у оригиналу или у овереној фото-
копији.

Наставник обликовања одевања
са 70% радног времена (14 часова недељне норме)

Наставник филозофије
са 10% радног времена (2 часа недељне норме)

Наставник текстилне групе предмета
са 100% радног времена (20 часова недељне норме)

Наставник праксе конфекције
са 3,84% радног времена (1 час недељне норме)

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће високо образо-
вање у складу са Законом о основама система образовања и 
васпитања и Правилником о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школа-
ма (наставник текстилне групе предмета: текстилни материја-
ли, технологија одеће, технологија текстила, текстилна влакна, 
технологија израде одеће, организација производње); образо-
вање 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 уста-
нови, у складу са Европским системом преноса бодова (члан 8. 
став 4. Закона о основама система образовања и васпитања), 
осим кандидата који је у току студија положио испите из педа-
гогије и психологије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу - за кога се сматра да има образовање из 
члана 8. став 4. Закона, као и да испуњава услове утврђене 
чланом 120. Закона о основама система образовања и васпи-
тања (држављанство РС, неосуђиваност у складу са законом, 
психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом 
и ученицима, да зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад). Уз пријаву на конкурс кандидат прилаже: оригинал 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању, потврду факултета о испуњености услова у смис-
лу члана 8. став 4. Закона (психолошке, педагошке, методичке 
дисциплине), односно потврду о положеном испиту из педаго-
гије и психологије, односно о стручном испиту из педагогије и 
психологије, односно о стручном испиту (лиценци), уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књи-
ге рођених - све у оригиналу или у овереној фотокопији. Лекар-
ско уверење да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима подноси се пре закљу-
чења уговора о раду. Психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима кандидата који испуњавају услове кон-
курса, а који су се благовремено и са потпуном документацијом 
пријавили на конкурс и који уђу у ужи избор, врши Национална 
служба за запошљавање у Лесковцу, применом стандардизо-
ваних поступака. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана 
објављивања конкурса.

гимнаЗија леБане
16230 Лебане, Цара Душана 78

тел. 016/843-311

Професор математике
са 50% радног времена, на одређено време до 
повратка запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: VII степен, да је држављанин Републике србије; да 
има одговарајуће образовање у складу са законом и одредба-
ма Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у Гимназији; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је узречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина из члана 8. став 4. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, односно да је у току студија 
положио испите из педагогије и психологије или је положио 
стручни испит, тј. испит за лиценцу.

ОСТАЛО: оверена фотокопија дипломе, уверење о држављан-
ству (оверена фотокопија-не старија од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених (оверена фотокопија), потврду, однос-
но уверење о поседовању образовања из члана 8. став 4. Зако-
на о основама система образовања и васпитања или потврду 
(уверење) о положеном стручном испиту-лиценци, односно 
потврду или оверену фотокопију индекса о положеним испити-
ма из педагогије и психологије.

Напомена: Лекарско уверење је потребно када одлука о избо-
ру постане коначна, пре закључења уговора о раду, а подат-
ке о (не)осуђиваности за наведена кривична дела школа ће 
службено затражити из казнене евиденције. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве 
са потребном документацијом доставити на горенаведену адре-
су, са назнаком: „За конкурс“.

осноВна шКола „ВуК КараЏиЋ“
16221 Велика Грабовница

тел. 016/3481-602

Директор

УСЛОВИ: да кандидат има високо образовање прописано чл. 8. 
ст. 2. Закона о основама система образовања и васпитања - на 
студијама другог степена (дипломске академске студије - мас-
тер, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), по пропису који је уређивао високо образо-
вање почев од 10.09.2005. године, или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10.09.2005. године; да испуњава 
услове за наставника основне школе, педагога и психолога; да 
има најмање пет година рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 
да поседује дозволу за рад (лиценцу) наставника, педагога 
или психолога, и то за рад у школи оне врсте и подручја рада 
којој припада школа; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиља у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против пол-
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не слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да поседује дозволу за рад 
директора (није услов за избор на дужност, али јесте услов за 
њено обављање - кандидат изабран за директора школе дужан 
је да положи испит за директора, сходно условима прописа-
ним Законом о основама система образовања и васпитања, као 
и условима које прописује министар). Уз пријаву на конкурс 
кандидат подноси: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању; уверење о држављанству РС (не 
старије од 6 месеци, уколико није трајног карактера); извод 
из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци); оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу; потврду о радном искуству у области обра-
зовања и васпитања; радну биографију; уверење надлежног 
суда да се против кандидата не води истрага, односно кривич-
ни или други поступак. Доказ о неосуђиваности прибавља шко-
ла. Одговарајуће лекарско уверење доставља кандидат који је 
одлуком Школског одбора изабран за директора, у року од три 
дана од дана доношења одлуке. Пријаве са доказима о испуња-
вању услова конкурса могу се поднети лично или поштом на 
адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе на тел. 016/3481-602. Сматра се да је одлука 
о избору директора донета дана када министар просвете да 
сагласност на одлуку. Одлука о избору директора сматра се 
донетом, односно сматра се да је на њу дата сагласност ако 
министар просвете у року од 30 дана од дана достављања 
одлуке не донесе акт којим одбија сагласност.

поништеЊе огласа 
осноВна шКола „петар тасиЋ“

16000 Лесковац

Оглас објављен 11.12.2013. године у публикацији 
„Послови“, поништава се за следећа радна места: 
наставник разредне наставе и наставник разредне 
наставе за рад у припремној ромској групи. За остала 
радна места оглас остаје непоромењен.

осноВна шКола „слаВКо ЗлатаноВиЋ“
16204 Мирошевце

Директор школе
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове предвиђе-
не чланом 8. став 2. и чланом 120. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, и то: да има одговарајућу високу 
стручну спрему за наставника, васпитача или стручног сарад-
ника у основном образовању; да поседује лиценцу; да има нај-
мање пет 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 ученицима; да није осуђиван правоснажном 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 злос-
тављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривич-
но дело примање мита или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да је држављанин Републике Србије; 
да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Уз пријаву на конкурс кандидат прилаже доказе о испуње-
ности свих услова, биографију са кратким прегледом кретања 
у служби и предлогом програма рада директора школе. Рок за 
подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса.

лоЗница

испраВКа огласа 
ош „сВети саВа“

15341 Липнички Шор, Маршала Тита 1
тел. 015/812-393

Оглас објављен 18.12.2013. године у публикацији 
„Послови“, за радно место:
- Наставник енглеског језика у нижим разредима од 
1-4. разреда, са 60% радног времена, на одређено вре-
ме до краја школске 2013/2014. године, односно до 
31.08.2014. године
исправља се у делу назива радног места, и треба да 
стоји:
- Наставник енглеског језика у нижим разредима од 1-4. 
разреда, са 60% радног времена, на неодређено време.
У осталом делу оглас је непромењен.

поништеЊе огласа 
гимнаЗија „ВуК КараЏиЋ“

15300 Лозница, Гимназијска 5

Оглас објављен 18.12.2013. године у публикацији 
„Послови“, поништава се у целости.

ош „петар ВраголиЋ“
15320 Љубовија, Јована Цвијића 1

Наставник руског језика
за рад у издвојеним одељењима: Узовница, Црнча, 

Селенац, Рујевац, Грачаница, Цапарић, Лукића Брдо 
и Грчић

Наставник разредне наставе
на одређено време, а најдуже до краја школске 

2013/2014. године, за рад у издвојеном одељењу 
Врхпоље

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме одговарајућег смера, у 
складу са чланом 8. Закона о основама система образовања 
и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи; држављан-
ство Србије; да кандидати нису осуђивани правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 3 месеца као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да имају психофизичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима и да знају језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Пријаве са докази-
ма о испуњавању услова огласа слати на адресу школе, у року 
од 8 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узети у разматрање.

поништеЊе огласа 
ош „БраЋа риБар“

15317 Доња Борина
тел. 015/7796-048

Оглас објављен 11.12.2013. године, као и исправка 
огласа објављена 18.12.2013. у публикацији „Послови“, 
за радно место: домар - ложач, поништава се у целости.
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ниш

ош „ЉупЧе ниКолиЋ“
18220 Алексинац, Тихомира Ђорђевића 10

Радник на одржавању хигијене

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа. 
Уз пријаву доставити: сведочанство о завршеном основном 
образовању и васпитању, уверење о држављанству и извод из 
матичне књиге рођених (све у оригиналу или у овереним фото-
копијама). Рок за пријаву је 15 дана.

ош „радоје доманоВиЋ“
18000 Ниш, Генерала Милојка Лешјанина 49/а

Наставник немачког језика

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне студије), по 
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септем-
бра 2005. године или на основним студијама у трајању од нај-
мање 4 године, по пропису који уређује високо образовање до 
10. септембра 2005. године: професор, односно дипломирани 
филолог за немачки језик и књижевност; мастер филолог (сту-
дијски програм или главни предмет/профил немачки језик); 
мастер професор језика и књижевности (студијски програм или 
главни предмет/профил немачки језик); лица која су завршила 
двопредметне студије на факултету, ако су на том факултету 
савладала програм из немачког језика у трајању од осам семес-
тара (диплома о стеченом образовању, а за лица која су обра-
зовање стекла у некој од република бивше СФРЈ до 27. априла 
1992. године или у Црној Гори до 16. јуна 2006. године или у 
систему војног школства или у иностранству - документ о одго-
варајућем образовању издат од стране Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја - у оригиналу или у овереном пре-
пису, односно фотокопији).

Школски психолог

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне студије), по 
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септем-
бра 2005. године или на основним студијама у трајању од нај-
мање 4 године, по пропису који уређује високо образовање до 
10. септембра 2005. године: професор психологије; дипломи-
рани психолог, општи смер или смер школске психогије; дипло-
мирани школски психолог - педагог; дипломирани школско - 
клинички психолог; дипломирани психолог; мастер психолог; 
дипломирани психолог - мастер (диплома о стеченом образо-
вању, а за лица која су образовање стекла у некој од републи-
ка бивше СФРЈ до 27. априла 1992. године или у Црној Гори 
до 16. јуна 2006. године или у систему војног школства или у 
иностранству - документ о одговарајућем образовању издат од 
стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја - у 
оригиналу или у овереном препису, односно фотокопији); лица 
која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани 
- мастер треба да поседују најмање 30 ЕСПБ из развојно - педа-
гошких предмета.

ОСТАЛО: поседовање образовања 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, односно да је лице у току студија положило 
испите из педагогије и психологије или је положило стручни 
испит, односно испит за лиценцу (додатак дипломи или уве-
рење издато од стране одговарајуће високошколске установе о 
положеним испитима из педагогије и психологије или уверење 
о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу, а 
за радно место школског психолога и следећи услов: лица која 

су стекла академско звање мастер, односно дипломирани мас-
тер и додатак дипломи или уверење издато од стране одгова-
рајуће високошколске установе о поседовању најмање 30 ЕСПБ 
из развојно-педагошких предмета - у оригиналу или у овереном 
препису, односно фотокопији); психичка, физичка и здравстве-
на способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; држављанство Републике Србије (уверење 
о држављанству у оригиналу или у овереном препису, односно 
фотокопији); да лице зна језик на ком се остварује образов-
но - васпитни рад, односно српски језик (диплома стечена и 
издата на српском језику или уверење одговарајуће високош-
колске установе да је лице положило испит из српског језика 
са методиком - у оригиналу или у овереном препису, односно 
фотокопији); извод из матичне књиге рођених. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ош „Ћеле Кула“
18000 Ниш, Радних бригада 28

тел. 018/232-979

Наставник музичког васпитања
са 80% радног времена, на одређено време до 

повратка запосленог са боловања

Наставник енглеског језика
са 77,78% радног времена, на одређено време до 

31.08.2014. године

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чланом 8 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије), по пропису 
који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године или на основним студијама у трајању од најмање 4 годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова 
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова. Уз пријаву доставити: фотокопију дипло-
ме и уверење о држављанству. Уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученицима дос-
тавља изабрани кандидат приликом закључења уговора о раду. 
Уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања - прибавља школа. 
Наведена документа не могу бити старија од 6 месеци, а фото-
копије морају бити оверене од стране надлежног органа.

осноВна шКола За ВаспитаЊе 
и оБраЗоВаЊе деце и омладине 

са сметЊама у раЗВоју „смех и суЗа“
18220 Алексинац, Станка Милосављевића 9

тел. 018/804-626

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 
Закона о основама система образовања и васпитања - стече-
но на студијама другог степена (дипломске академске студије 
- мастер, специјалистичке академске студије или специјалис-
тичке струковне студије) у складу са Законом о високом обра-
зовању, почев од 10. септембра 2005. године или на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, за 
наставника те врсте школе и подручја рада (испуњеност услова 
за рад у школи за образовање и васпитање ученика ометених 
у развоју), за педагога или психолога; дозвола за рад (лицен-
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ца) за наставника, педагога или психолога; обука и положен 
испит за директора установе; најмање 5 година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања (доказ прибавља школа); да има држављанство 
Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образов-
но - васпитни рад. Уз пријаву доставити: оверен препис/фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми; оверен препис/
фотокопију уверења о положеном стручном испиту или испи-
ту за лиценцу; потврду о раду у области образовања; доказ о 
обуци и положеном испиту за директора установе; уверење о 
држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старије 
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија, нови образац са холограмом); лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима (не старије од 6 месеци); биографске 
податке, односно радну биографију. Рок за пријаву је 15 дана. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ош „јоВан јоВаноВиЋ Змај“
18226 Алексиначки Рудник, Трг рудара бб

тел. 018/882-033

Наставник разредне наставе
са 56% радног времена, за рад у оквиру ООО, на 

одређено време до 31.08.2014. године

Наставник математике
са 40% радног времена, за рад у оквиру ООО, на 

одређено време до 31.08.2014. године

Наставник српског језика
са 22% радног времена, за рад у оквиру ООО, на 

одређено време до 31.08.2014. године

Наставник историје
са 10% радног времена, за рад у оквиру ООО, на 

одређено време до 31.08.2014. године

Наставник одговорног живљења у грађанском 
друштву

са 32% радног времена, за рад у оквиру ООО, на 
одређено време до 31.08.2014. године

Наставник дигиталне писмености
са 20% радног времена, за рад у оквиру ООО, на 

одређено време до 31.08.2014. године

УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема у складу са Правилни-
ком о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у 
основној школи; психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са децом и ученицима (уверење доставља изабрани 
кандидат, пре закључења уговора о раду); да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања (доказ прибавља школа по службеној дужности); 
држављанство Републике Србије; образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања, од 
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова; савладан програм обуке 
за рад у ООО. Кандидат уз пријаву треба да достави: овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење о 
држављанству РС (не старије од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених; потврду високошколске установе о стеченом 
образовању из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе 
у установи, у складу са ЕСПБ; сертификат о савладаном про-
граму обуке за рад у пројекту ФООО. Проверу психофизичких 

способности кандидата који испуњавају све услове конкурса, а 
који су се благовремено и са потпуном документацијом прија-
вили на конкурс и који уђу у ужи избор, извршиће Национална 
служба за запошљавање у Нишу, применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна документација се не враћа. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Ложач парних котлова
са 60% радног времена, на одређено време (за 

период трајања грејне сезоне)

УСЛОВИ: средња стручна спрема, положен стручни испит за 
руковаоца парних котлова; здравствена способност за рад 
(доказ доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о 
раду); да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (доказ прибавља шко-
ла по службеној дужности); држављанство Републике Србије. 
Кандидат уз пријаву треба да достави: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију уверења 
о положеном испиту за руковаоца парних котлова, уверење о 
држављанству РС (не старије од 6 месеци) и извод из матичне 
књиге рођених. Конкурсна документација се не враћа. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

нови паЗар

осноВна шКола „БратстВо“
36300 Нови Пазар, Гојка Бачанина 50

тел. 020/317-020

Директор

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чланом 8. став 
2. Закона о основама система образовања и васпитања за 
наставника те врсте школе и подручја рада, односно за педаго-
га или психолога школе, да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела која онемогућавају 
рад у просвети у складу са чланом 120. став 1. тачка 3. Закона 
о основама система образовања и васпитања (уверење при-
бавља школа по службеној дужности), да има држављанство 
Републике Србије, положен стручни испит (лиценца) за настав-
ника, односно стручног сарадника (педагога или психолога), 
најмање пет година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог образовања, да има обуку и поло-
жен испит за директора школе, да зна језик на ком се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидат је дужан да уз пријаву на 
конкурс достави: оверену копију дипломе о завршеном обра-
зовању, оверену копију уверења о положеном стручном испиту 
(испиту за лиценцу), уверење о држављанству (не старије од 
6 месеци), извод из матичне књиге рођених, потврду о рад-
ном искуству у области образовања и васпитања, уверење о 
положеном испиту за директора школе, радну биографију и 
оквирни план рада за време мандата. Доказ о поседовању пси-
хичке, физичке и здравствене способности кандидат је дужан 
да достави пре закључења уговора о раду. Пријава кандидата 
који није положио испит за директора школе узеће се у разма-
трање. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете 
у разматрање. Директор школе бира се на период од 4 године. 
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања.

0800 300 301 
(позив је бесплатан)

нсЗ позивни 
центар
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пу „хаБиБа стоЧеВиЋ“
36320 Тутин, 7. јула 16

тел. 020/811-203, 810-494

Медицинска сестра-васпитач
вртић „Маја“ и „Полетарац“

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска шко-
ла, васпитачког смера, обавеза полагања испита за лиценцу, у 
складу са чланом 37. и 39. Закона о предшколском васпитању 
и образовању („Службени гласник РС“, број 18, од 26.03.2010.).

Кувар
вртић „Полетарац“

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, смер кувар.

Вешерка-кројач
вртић „Полетарац“

УСЛОВИ: III стручне спреме, смер конфекционар.

Вешерка-кројач
вртић „Маја“, на одређено време до повратка 

раднице са породиљског боловања

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, смер конфекционар.

Спремачица
вртић „Маја“, „Полетарац“ и „Бубамара“

5 извршилаца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме.

ОСТАЛО: уз пријаву доставити: доказ о стручној спреми (ове-
рена копија), уверење о држављанству, извод из матичне књи-
ге рођених (нови образац). Лекарско уверење доставља се пре 
закључења уговора о раду, да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у члану 120. став 1. тачка 3. 
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, број 79/2009, 52/2011 и 55/2013) - доказ прибавља 
Установа. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Пријаве слати лично или на горенаведену адресу.

пу „хаБиБа стоЧеВиЋ“
36320 Тутин, 7. јули 16

тел. 020/811-203, 810-494

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуња-
ва следеће услове: поседовање одговарајућег високог образо-
вања из члана 8. став 2. за васпитача или стручног сарадника, 
члан 59. и члан 120. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС“, број 79/2009, 52/2011 
и 55/2013): високо образовање на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије) у складу са Законом 
о високом образовању („Службени гласник РС“, број 76/2005, 
100/2007-аутентично тумачење и 97/2008), 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, поседовање доз-
воле за рад-лиценце; да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
члану 120. став 1. тачка 3. Закона о основама система образо-
вања и васпитања; држављанство Републике Србије; најмање 
5 година рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања. За директо-

ра може да буде изабран и васпитач који уз испуњеност оста-
лих услова има одговарајуће образовање из члана 8. став 3. 
Закона о основама система образовања и васпитања (високо 
образовање на студијама првог степена, студијама у трајању 
од 3 године или више образовање) и најмање 10 година рада 
у предшколској установи на пословима васпитања и образо-
вања, након стеченог одговарајућег образовања. Директор 
се бира на период од 4 године. Рок за пријаве је 15 дана од 
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Уз пријаву приложити: доказ о држављанству 
(извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству), 
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању, 
оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту за 
лиценцу, односно стручном испиту, потврду о радном искуству 
(потврда мора да садржи нарочито назив и делатност послода-
вца), доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима, преглед кретања у служби са 
биографским подацима, доказ о савладаној обуци и положеном 
испиту за директора установе (изабрани кандидат који нема 
положен испит директора установе биће у обавези да испит 
положи у року од годину дана од дана ступања на дужност), 
уверење издато од надлежног суда да кандидат није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривична дела из члана 120. 
став 1. тачка 3. Закона о основама система образовања и вас-
питања-не старије од 6 месеци, уверење о некажњавању из 
евиденције МУП-а Србије. Пријаве са доказима о испуњености 
услова поднети на горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс 
за директора“ или се предаје лично.

ош „БратстВо“
36300 Нови Пазар, Гојка Бачанина 50

тел. 020/317-020

Наставник разредне наставе

Помоћни радник
радник на одржавању хигијене

УСЛОВИ: За радно место наставника разредне наставе: да 
кандидат има образовање у складу са чланом 8. став 2, 3. и 
4. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и у складу са Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник-Просветни гласник“, 
бр. 11/2012); за радно место помоћни радник: I степен стру-
чне спреме, завршена основна школа. Кандидати морају да 
испуњавају услове за пријем у радни однос у складу са чланом 
120. Закона о основама система образовања и васпитања. Уз 
пријаву на конкурс потребно је поднети следећа документа: 
доказе о поседовању одговарајућег образовања (оригинал или 
оверена копија), уверење о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање.

Сајмови 
запошљавања

Најкраћи пут  
до посла
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мош „25. мај“
36307 Делимеђе
тел. 020/461-159

Наставник српског језика
са 30% радног времена

Наставник босанског језика
са 20% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће високо образо-
вање, у складу са чланом 8. и чланом 120. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања и Правилником о врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној 
школи, држављанство Републике Србије, да није осуђиван 
правоснажном пресудом за 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 
родоскрнављење, за кривично дело примања мита или давања 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против пол-
не 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 пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима. Предвиђена је претходна психолошка процена спо-
собности кандидата за рад са децом и ученицима, који врши 
надлежна служба за запошљавање, применом стандардизова-
них поступака. Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављи-
вања у листу „Послови“. Уз пријаву кандидат подноси следећа 
документа: доказ о стручној спреми, уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених; уверење да лице није осуђи-
вано или кажњавано (овај доказ прибљава установа); уве-
рење да се не води кривични поступак и истрага, а обавезно 
доставити: доказ да кандидат има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина (потврда, уверење и сл) 
из члана 8. став 4. Закона о основама система образовања (од 
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе), чл. 121. став 9. и 10. 
Пријаве са документацијом слати на адресу: МОШ „25. мај“, 
36307 Делимеђе. Ближе информације могу се добити на тел. 
020/461-159.

ош „ВуК КараЏиЋ“
36320 Тутин, Кулина Бана 5

тел. 020/811-180

Школски библиотекар
са 50% норме, у издвојеном одељењу у Дубову

Наставник физичког васпитања
са 20% норме

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског одсуства

Наставник математике
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског одсуства, са 100% норме

УСЛОВИ: Услови за попуну радних места су: високо образо-
вање у смислу члана 8. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гл. РС“, број 72/2009, 52/2011 и 55/2013), 
са називом стручне спреме према Правилнику о врсти струч-
не спреме наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гл. РС“ број 11/2012). Уз пријаву кандидати подносе: ове-
рену фотокопију дипломе одговарајућег обрезовања, уверење 
о образовању из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стеченом на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова 
праксе у установи, у складу са ЕСПБ, уверење о држављанству, 
краћу биографију и друге доказе у смислу члана 120. и 122. 

Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. 
РС“, број 72/2009, 52/2011 и 55/2013). Пријаве слати на адресу 
школе. Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Пријаве са непотпуном документацијом 
неће се разматрати.

нови са д

фаКултет техниЧКих науКа
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

тел. 021/4852-068

Асистент за ужу стручну, уметничку, односно 
научну област Архитектонско-урбанистичко 

планирање, пројектовање и теорија

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме из области Пејзажне 
архитектуре и хортикултуре, искуство у настави од најмање 
три године у ужој научној области за коју се бира, на предмету 
Пејзажна архитектура и услови прописани чланом 72. Закона о 
високом образовању.

Асистент за ужу стручну, уметничку, односно 
научну област Енергетска електроника, машине 

и претварачи

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, електротехничке 
струке-дипломирани инжењер мастер електротехнике и рачу-
нарства, студент докторских студија, истраживачко и наставно 
искуство из уже научне области за коју се бира, искуство на 
научноистраживачким пројектима Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја РС и услови прописани чланом 72. 
Закона о високом образовању.

Асистент за ужу стручну, уметничку, односно 
научну област Енергетска електроника, машине 

и претварачи

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, електротехничке 
струке-дипломирани инжењер мастер електротехнике и рачу-
нарства, студент докторских студија, истраживачко и наставно 
искуство из уже научне области за коју се бира, искуство на 
научноистраживачким пројектима Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја РС и услови прописани чланом 72. 
Закона о високом образовању.

ОСТАЛО: приложити: молбу за избор у звање и пријем у радни 
однос (навести прецизан назив уже научне области), докази о 
испуњености услова конкурса, краћа биографија, фотокопије 
диплома, доказ о држављанству, списак објављених научних 
радова, књига и саме радове. Пријаве слати на горенаведену 
адресу за сваки конкурс појединачно. Комисија ће разматрати 
само благовремене и потпуне пријаве. Конкурс је отворен 7 
дана од дана објављивања.

највећа понуда 
слободних послова 

на једном месту
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униВерЗитет у ноВом саду 
медицинсКи фаКултет ноВи сад

21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 3

Расписује конкурс за избор у звање и на радно место за 
следеће уже научне области:

1. Наставник за избор у звање редовног 
професора за ужу научну област Психијатрија
радно време краће од пуног (15 сати на Факултету)

2. Наставник за избор у звање редовног 
професора за ужу научну област Патологија

радно време краће од пуног (15 сати на Факултету)

3. Наставник за избор у звање редовног 
професора за ужу научну област Гинекологија 

и опстетриција
радно време краће од пуног (15 сати на Факултету)

4. Наставник за избор у звање редовног 
професора за ужу научну област Стоматологија 

(Болести зуба и ендодонција)
радно време краће од пуног (39 сати на Факултету)

5. Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Дерматовенерологија
на одређено време 5 година, радно време краће од 

пуног (15 сати на Факултету)

6. Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област Судска 

медицина
на одређено време 5 година, радно време краће од 

пуног (15 сати на Факултету)

7. Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област Психијатрија
на одређено време 5 година, радно време краће од 

пуног (15 сати на Факултету)

8. Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област Хирургија 

(Васкуларна хирургија)
на одређено време 5 година, радно време краће од 

пуног (15 сати на Факултету)

9. Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област Социјална 
медицина са здравственом статистиком и 

информатиком
на одређено време 5 година, радно време краће од 

пуног (15 сати на Факултету)

10. Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област Физиологија

на одређено време 5 година, пуно радно време  
(40 сати на Факултету)

11. Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област Здравствена 

нега
на одређено време 5 година, пуно радно време  

(40 сати на Факултету)

12. Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област Стоматологија 

(Ортопедија вилица)
на одређено време 5 година, радно време краће од 

пуног (39 сати на Факултету)

13. Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област Фармација 

(Фармакогнозија са фитотерапијом)
на одређено време 5 година, пуно радно време  

(40 сати на Факултету)

14. Наставник за избор у звање доцента 
за ужу научну област Интерна медицина 

(Кардиологија)
на одређено време 5 година, радно време краће од 

пуног (15 сати на Факултету)

15. Наставник за избор у звање доцента 
за ужу научну област Интерна медицина 

(Хематологија)
на одређено време 5 година, радно време краће од 

пуног (15 сати на Факултету)

16. Наставник за избор у звање доцента 
за ужу научну област Интерна медицина 

(Ендокринологија и болести метаболизма)
на одређено време 5 година, радно време краће од 

пуног (15 сати на Факултету)
2 извршиоца

17. Наставник за избор у звање доцента 
за ужу научну област Микробиологија са 

паразитологијом и имунологијом
на одређено време 5 година, радно време краће од 

пуног (15 сати на Факултету)

18. Наставник за избор у звање доцента за ужу 
научну област Хирургија (Кардиохирургија)

на одређено време 5 година, радно време краће од 
пуног (15 сати на Факултету)

19. Наставник за избор у звање доцента за 
ужу научну област Хирургија (Ортопедија са 

трауматологијом)
на одређено време 5 година, радно време краће од 

пуног (15 сати на Факултету)

20. Наставник за избор у звање доцента за 
ужу научну област Хирургија (Абдоминална и 

ендокрина хирургија)
на одређено време 5 година, радно време краће од 

пуног (15 сати на Факултету)

21. Наставник за избор у звање доцента за ужу 
научну област Физиологија

на одређено време 5 година, пуно радно време  
(40 сати на Факултету)

22. Наставник за избор у звање доцента 
за ужу научну област Фармакологија са 

токсикологијом
на одређено време 5 година, пуно радно време  

(40 сати на Факултету)
2 извршиоца

23. Наставник за избор у звање доцента за ужу 
научну област Здравствена нега

на одређено време 5 година, радно време краће од 
пуног (15 сати на Факултету)

 Наука и образовање



Бесплатна публикација о запошљавању 35  25.12.2013.  |  Број 549  |   

24. Сарадник за избор у звање асистента за ужу 
научну област Радиологија

на одређено време 3 године, радно време краће од 
пуног (15 сати на Факултету)

4 извршиоца

25. Сарадник за избор у звање асистента 
за ужу научну област Микробиологија са 

паразитологијом и имунологијом
на одређено време 3 године, радно време краће од 

пуног (15 сати на Факултету)

26. Сарадник за избор у звање асистента за ужу 
научну област Интерна медицина (Нефрологија 

и клиничка имунологија)
на одређено време 3 године, радно време краће од 

пуног (15 сати на Факултету)

27. Сарадник за избор у звање асистента за ужу 
научну област Медицина рада

на одређено време 3 године, радно време краће од 
пуног (15 сати на Факултету)

28. Сарадник за избор у звање асистента за ужу 
научну област Неурологија

на одређено време 3 године, радно време краће од 
пуног (15 сати на Факултету)

2 извршиоца

29. Сарадник за избор у звање асистента за 
ужу научну област Хирургија (Пластична и 

реконструктивна хирургија)
на одређено време 3 године, радно време краће од 

пуног (15 сати на Факултету)

30. Сарадник за избор у звање асистента за ужу 
научну област Хирургија (Неурохирургија)

на одређено време 3 године, радно време краће од 
пуног (15 сати на Факултету)

31. Сарадник за избор у звање асистента за 
ужу научну област Социјална медицина са 

здравственом статистиком и информатиком
на одређено време 3 године, радно време краће од 

пуног (15 сати на Факултету)
2 извршиоца

32. Сарадник за избор у звање асистента за ужу 
научну област Психијатрија

на одређено време 3 године, радно време краће од 
пуног (15 сати на Факултету)

33. Сарадник за избор у звање асистента за ужу 
научну област Дерматовенерологија

на одређено време 3 године, радно време краће од 
пуног (15 сати на Факултету)

34. Сарадник за избор у звање асистента за ужу 
научну област Фармација (Физичка хемија)

на одређено време 3 године, пуно радно време (40 
сати на Факултету)

35. Сарадник за избор у звање асистента за ужу 
научну област Фармација  
(Индустријска фармација)

на одређено време 3 године, пуно радно време (40 
сати на Факултету)

36. Сарадник за избор у звање асистента за 
ужу научну област Фармација (Фармацеутска 

хемија)
на одређено време 3 године, пуно радно време (40 

сати на Факултету)

37. Сарадник за избор у звање асистента 
за ужу научну област Стоматологија 

(Пародонтологија)
на одређено време 3 године, радно време краће од 

пуног (39 сати на Факултету)

38. Сарадник за избор у звање асистента за 
ужу научну област Специјална едукација и 

рехабилитација (Психологија)
на одређено време 3 године, пуно радно време (40 

сати на Факултету)

39. Сарадник у настави за ужу научну област 
Онкологија

на одређено време 1 година, радно време краће од 
пуног (15 сати на Факултету)

40. Сарадник у настави за ужу научну област 
Анатомија

на одређено време 1 година, пуно радно време (40 
сати на Факултету)

41. Сарадник у настави за ужу  
научну област Стоматологија  

(Дечја и превентивна стоматологија)
на одређено време 1 година, радно време краће од 

пуног (4 сата на Факултету)

УСЛОВИ: за радно место под бр. 1-3: VIII степен стручне спре-
ме, завршен Медицински факултет, општи и посебни услови 
предвиђени Законом о високом образовању, Статутом Меди-
цинског факултета у Новом Саду и Правилником о изборима 
у звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског 
факултета у Новом Саду.

УСЛОВИ: за радно место под бр. 4: VIII степен стручне спре-
ме, завршен Медицински факултет (Одсек за стоматологију) 
или Стоматолошки факултет, општи и посебни услови пред-
виђени Законом о високом образовању, Статутом Медицинског 
факултета у Новом Саду и Правилником о изборима у звања 
наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета 
у Новом Саду.

УСЛОВИ: за радна места под бр. 5-10: VIII степен стручне спре-
ме, завршен Медицински факултет, општи и посебни услови 
предвиђени Законом о високом образовању, Статутом Меди-
цинског факултета у Новом Саду и Правилником о изборима 
у звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског 
факултета у Новом Саду.

УСЛОВИ: за радно место под бр. 11: VIII степен стручне спре-
ме, завршен Медицински факултет (смер здравствена нега или 
општа медицина) или Факултет за специјалну едукацију и реха-
билитацију, односно Дефектолошки факултет са претходно 
завршеном Високом струковном школом здравствених студија, 
односно Вишом медицинском школом (одсек виша медицинска 
сестра), општи и посебни услови предвиђени Законом о висо-
ком образовању, Статутом Медицинског факултета у Новом 
Саду и Правилником о изборима у звања наставника, сарадни-
ка и истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.

УСЛОВИ: за радно место под бр. 12: VIII степен стручне спре-
ме, завршен Медицински факултет (Одсек за стоматологију) 
или Стоматолошки факултет, општи и посебни услови пред-
виђени Законом о високом образовању, Статутом Медицинског 
факултета у Новом Саду и Правилником о изборима у звања 
наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета 
у Новом Саду.
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УСЛОВИ: за радно место под бр. 13: VIII степен стручне спре-
ме, завршен Природно-математички факултет (Одсек за биоло-
гију), општи и посебни услови предвиђени Законом о високом 
образовању, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду 
и Правилником о изборима у звања наставника, сарадника и 
истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.

УСЛОВИ: за радна места под бр. 14-22: VIII степен стручне 
спреме, завршен Медицински факултет, општи и посебни усло-
ви предвиђени Законом о високом образовању, Статутом Меди-
цинског факултета у Новом Саду и Правилником о изборима 
у звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског 
факултета у Новом Саду.

УСЛОВИ: за радно место под бр. 23: VIII степен стручне спре-
ме, завршен Медицински факултет (смер здравствена нега или 
општа медицина) или Факултет за специјалну едукацију и реха-
билитацију, односно Дефектолошки факултет са претходно 
завршеном Високом струковном школом здравствених студија, 
односно Вишом медицинском школом (одсек виша медицинска 
сестра), општи и посебни услови предвиђени Законом о висо-
ком образовању, Статутом Медицинског факултета у Новом 
Саду и Правилником о изборима у звања наставника, сарадни-
ка и истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.

УСЛОВИ: за радна места под бр. 24-33: VII степен стручне 
спреме, завршен Медицински факултет, општи и посебни усло-
ви предвиђени Законом о високом образовању, Статутом Меди-
цинског факултета у Новом Саду и Правилником о изборима 
у звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског 
факултета у Новом Саду.

УСЛОВИ: за радна места под бр. 34-36: VII степен стручне 
спреме, завршен Медицински факултет (Одсек за фармацију) 
или Фармацеутски факултет, општи и посебни услови пред-
виђени Законом о високом образовању, Статутом Медицинског 
факултета у Новом Саду и Правилником о изборима у звања 
наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета 
у Новом Саду.

УСЛОВИ: за радно место под бр. 37: VII степен стручне спре-
ме, завршен Медицински факултет (Одсек за стоматологију) 
или Стоматолошки факултет, општи и посебни услови пред-
виђени Законом о високом образовању, Статутом Медицинског 
факултета у Новом Саду и Правилником о изборима у звања 
наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета 
у Новом Саду.

УСЛОВИ: за радно место под бр. 38: VII степен стручне спреме, 
завршен Филозофски факултет (Одсек за психологију), општи 
и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању, 
Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и Правилни-
ком о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача 
Медицинског факултета у Новом Саду.

УСЛОВИ: за радна места под бр. 39-40: студент мастер академ-
ских или специјалистичких студија или кандидат са завршеним 
интегрисаним академским студијама медицине који је студије 
првог степена, односно интегрисане академске студије медици-
не завршио са укупном просечном оценом најмање осам, општи 
и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању, 
Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и Правилни-
ком о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача 
Медицинског факултета у Новом Саду.

УСЛОВИ: за радно место под бр. 41: студент мастер академ-
ских или специјалистичких студија или кандидат са заврше-
ним интегрисаним академским студијама стоматологије који је 
студије првог степена, односно интегрисане академске студије 
стоматологије завршио са укупном просечном оценом најмање 
осам, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом 
образовању, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду 
и Правилником о изборима у звања наставника, сарадника и 
истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.

Посебан услов: кандидати који конкуришу за клиничке наставне 
предмете подносе доказ да су у радном односу у здравственој 
установи која је наставна база Факултета.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: 
краћу биографију, доказе о испуњености услова из конкурса 
(оверене копије диплома, за клиничке предмете - доказ о рад-
ном односу у здравственој установи која је наставна база Меди-
цинског факултета, списак радова и публикација, оригинал или 
фотокопије радова и публикација, доказе о њиховом објављи-
вању, доказе о педагошком искуству и позитивно оцењеној 
педагошкој активности). Доказ о некажњавању прибавиће 
Медицински факултет службеним путем. Пријаве са докумен-
тацијом подносе се писарници Медицинског факултета у Новом 
Саду, Хајдук Вељкова 3, Нови Сад, са назнаком: „За конкурс“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок 
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“.

поништеЊе КонКурса 
шосо „милан петроВиЋ“ 

са домом уЧениКа
21000 Нови Сад, Браће Рибникара 32

Конкурс објављен 11.12.2013. године у публикацији 
„Послови“, поништава се у целости.

фаКултет техниЧКих науКа
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

тел. 021/4852-506

Асистент за ужу стручну, уметничку, односно 
научну област Графичко инжењерство и дизајн

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, природно - математичке 
струке, област хемија - дипломирани биохемичар, мастер ана-
литичар заштите животне средине, уписане докторске студије 
за област хемија, биохемија и заштита животне средине и усло-
ви прописани чланом 72. Закона о високом образовању.

Асистент за ужу стручну, уметничку, односно 
научну област Графичко инжењерство и дизајн

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке графичко 
инжењерство и дизајн-мастер, уписане докторске студије гра-
фичког инжењерства и дизајна и услови прописани чланом 72. 
Закона о високом образовању.

Доцент за ужу стручну, уметничку, односно 
научну област Моторна возила

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, машинске струке, 5 годи-
на искуства у настави на предметима уже научне области 
моторна возила, објављени радови из уже научне области за 
коју се бира, учешће у научноистраживачким пројектима у ужој 
научној области моторна возила и објављени научни радови из 
области моторна возила и услови прописани чланом 64. Закона 
о високом образовању.

Асистент за ужу стручну, уметничку, односно 
научну област Архитектонско и урбанистичко 

планирање, пројектовање и теорија

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, архитектонске струке, 
уписане докторске студије архитектуре, искуство у раду на 
високошколској установи, просечна оцена на основним и мас-
тер студијама преко 08,00 и услови прописани чланом 72. Зако-
на о високом образовању.

Сарадник у настави за ужу стручну, 
уметничку, односно научну област Механика 

деформабилног тела

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, машинске струке, област 
техничка механика и дизајн у техници или област механизација 
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и конструкционо машинство, уписане мастер академске студије 
из области техничке механике или области механизације и кон-
струкционог машинства, просечна оцена на основним академ-
ским студијама преко 09,00, одлично познавање теорије елас-
тичности и механике контиума и услови прописани чланом 71. 
Закона о високом образовању.

ОСТАЛО: приложити: молбу за избор у звање и пријем у рад-
ни однос (навести прецизан назив уже научне области), дока-
зи о испуњености услова конкурса: краћу биографију, оверене 
фотокопије диплома, доказ о држављанству, свим диплома-
ма стеченим у иностранству потребно је приложити и доказ 
о нострификацији, уверење о уписаним докторским студија-
ма, уверење о уписаним мастер студијама, списак објављених 
научних радова, књиге и саме радове. Пријаве слати на горе-
наведену адресу за сваки конкурс појединачно. Комисија ће 
разматрати само благовремене и потпуне пријаве. Конкурс је 
отворен 15 дана од дана објављивања.

предшКолсКа устаноВа „младост“
21400 Бачка Паланка, Југословенске армије 18

тел. 021/6040-656
е-mail: mladostpu@gmail.com

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може да буде изабрано лице које 
испуњава следеће услове:
- одговарајуће образовање: васпитач или стручни сарадник са 
образовањем стеченим на студијама другог степена (диплом-
ске академске студије - мастер, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије), почев од 10. 
септембра 2005. године, дозвола за рад, обука и положен испит 
за директора установе и најмање пет година рада у установи 
након стеченог одговарајућег образовања;
- васпитач или стручни сарадник са образовањем стеченим 
на основним студијама у трајању од најмање четири године 
до 10. септембра 2005. године, дозвола за рад, обука и испит 
за директора Установе и најмање пет година рада у установи 
након стеченог одговарајућег образовања;
- васпитач са стеченим одговарајућим високим образовањем 
на студијама првог степена (основне академске, односно 
струковне студије) на студијама у трајању од три године или са 
вишим образовањем, дозвола за рад, обука и испит за директо-
ра установе и најмање десет година рада у предшколској уста-
нови на пословима васпитања и образовања, након стеченог 
одговарајућег образовања;
- да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима;
- да није осуђиван за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца или које 
је осуђено за кривично дело насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрнављење, за кривично дело примања или давања 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против пол-
не 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 зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање;
- да има држављанство Републике Србије;
- да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: доказ о 
држављанству (извод из матичне књиге рођених или уверење 
о држављанству); оверен препис/фотокопију дипломе о стече-
ном образовању; оверен препис/фотокопију документа о поло-
женом испиту за лиценцу, односно стручном испиту; потврду 
о радном искуству; преглед кретања у служби са биографским 
подацима (необавезно); доказе о својим стручним и организа-
ционим способностима (необавезно). Сви кандидати ће писа-
ним путем по доношењу одговарајућих одлука по конкурсу, 
бити информисани о резултатима конкурса. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити на телефон: 021/60-40-656. Рок 
за подношење пријава је 15 дана. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.

предшКолсКа устаноВа „младост“
21400 Бачка Паланка, Југословенске армије 18

тел. 021/6040-656
е-mail: mladostpu@gmail.com

Сервирка-спремачица
на одређено време до повратка одсутне запослене са 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће опште услове: 
да има одговарајуће образовање - II степен стручне спреме, 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз 
пријаву на конкурс, која треба да садржи краћу биографију са 
битним подацима о кандидату, кандидати треба да приложе: 
доказ о поседовању држављанства Републике Србије (уверење 
о држављанству или извод из матичне књиге рођених); ове-
рен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми. 
У поступку одлучивања о избору између кандидата, директор 
доноси одлуку у року од осам дана од дана закључивања кон-
курса. Ближе информације могу се добити код секретара уста-
нове, на телефон: 021/60-40-656.

осноВна шКола „ВуК КараЏиЋ“
21400 Бачка Паланка, Доситејева 3

тел. 021/6041-244

Наставник грађанског васпитања
за 20% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 8. и 120. 
Закона о основама система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), да има одговарајуће 
образовање, психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кри-
вично дело примања или давања мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање, да има држављанство Републике Србије. 
Уз пријаву кандидат прилаже: оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању, потврду о завршеном 
програму обуке за реализацију наставе грађанског вапитања 
у основној школи, уверење о држављанству. Доказо неосуђи-
ваности прибавља школа, а уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности подноси се пре закључења уговора 
о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разма-
трати.

Рок за пријем пријава је 5 дана од дана објављивања огласа.

Национална служба 
за запошљавање
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осноВна шКола „ЖарКо ЗреЊанин“
21423 Обровац, Краља Петра I 73

Наставник географије
за 50% радног времена, на одређено време до 

повратка запосленог са боловања

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник РС“, бр. 
11/2012,15/2013); да кандидат поседује одговарајуће образо-
вање, односно стручну спрему из члана 8. став 2. и 4. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/09, 52/11, 55/13), да испуњава услове прописане чланом 
120. истог Закона.
Уз пријаву доставити:
- диплому (оверен препис или оверена фотокопија)
- додатак дипломи или уверење издато од високошколске уста-
нове да кандидат поседује образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина, стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова (наставник који је у току студија 
положио испите из педагогије и психологије или је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има 
образовање из члана 8. став 4. Закона о основама система 
образовања и васпитања)
- извод из матичне књиге рођених - оверена фотокопија
- уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 
месеци).
Лекарско уверење доставља изабрани кандидат, пре закљу-
чења уговора о раду, уверење о неосуђиваности прибавља 
школа. Документа која се прилажу морају бити у овереној 
фотокопији или оригинална. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

осноВна шКола „јан Колар“
21425 Селенча, Вајанског 1

тел. 021/774-015

Наставник немачког језика
за 80% радног времена

Наставник математике
за 160% радног времена

Наставник физике
за 60% радног времена

Наставник физичког васпитања
за 20% радног времена

Наставник енглеског језика у нижим разредима
за 40% радног времена

Психолог

Наставник ромског језика са елементима 
националне културе

за 20% радног времена, на одређено време до 
31.08.2014. године

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2014. године

Дефектолог
на одређено време до 31.08.2016. године

Наставник информатике
за 15% радног времена, на одређено време до 

31.08.2014. године

УСЛОВИ ЗА СВА РАДНА МЕСТА: поред општих услова за засни-
вање радног односа предвиђених Законом о раду, кандидати 

морају испуњавати и посебне услове прописане у чл. 8, 120 и 
121 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, број 72/09, 52/11 и 55/2013) и Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 
11/2012) и Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предме-
та у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 
11/2012).

ОСТАЛО ЗА СВА РАДНА МЕСТА: уз пријаву на конкурс доставити: 
доказ о одговарајућој стручној спреми; уверење о држављан-
ству Републике Србије - не старије од 6 месеци; извод из мати-
чне књиге рођених; доказ о знању словачког језика у складу 
са чланом 121. став 7. Закона о основама система образовања 
и васпитања, а код педагошког асистента и доказ о завршеном 
најмање уводном модулу обуке за педагошког асистента, по 
програму обуке коју организује Министарство просвете, нау-
ке и технолошког развоја. Доказ о неосуђиваности прибавља 
школа пре закључења уговора о раду, а изабрани кандидат 
доставља уверење да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, такође пре закљу-
чења уговора о раду. Проверу психофизичких способности за 
рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове 
запошљавања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање.

осноВна шКола „сВетоЗар милетиЋ“
21240 Тител, Милоша Црњанског 3

тел. 021/860-031

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове: да има 
одговарајуће високо образовање прописано одредбом члана 8. 
став 2. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), и то: образовање 
стечено на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), по пропису који уређује високо образо-
вање, почев од 10. септембра 2005. године или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, 
за наставника те врсте школе и подручја рада, за педагога и 
психолога; дозволу за рад (положен испит за лиценцу, однос-
но стручни испит за наставника, стручног сарадника); обуку и 
положен испит за директора установе (након доношења подза-
конског акта који ће прописати програм обуке, програм испита, 
начин и поступак полагања испита за директора); најмање пет 
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да 
има држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се 
остварује образовно-васпитни рад.
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да доставе:
- диплому о стеченом одговарајућем образовању;
- доказ о положеном испиту за лиценцу, односно стручном 
испиту;
- извод из матичне књиге рођених;
- уверење о држављанству РС (не старије од шест месеци);
- доказ да кандидат има најмање пет година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања (потврда или оверена фотокопија радне 
књижице);
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- доказ о знању језика на ком се остварује образовно-васпитни 
рад у школи (уколико одговарајуће образовање није стечено 
на том језику);
- радну биографију.
Докази о испуњености услова се достављају у оригиналу или 
у овереној фотокопији. Одговарајуће лекарско уверење дос-
тавља изабрани кандидат. Доказ о неосуђиваности прибавља 
школа. Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана. Прија-
ве са потребном документацијом слати на адресу школе, са 
назнаком: „Конкурс за директора“. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање.

панЧЕво

поништеЊе огласа 
ош „паја марганоВиЋ“

26225 Делиблато, Маршала Тита 89
тел. 013/765-080

е-mail: оsdeliblato@open.telekom.rs

Оглас објављен 18.12.2013. године у публикацији 
„Послови“, поништава се за радно место: секретар, са 
50% радног времена.

ош „мара мандиЋ“
26000 Панчево, Цара Душана 34

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

Наставник практичне наставе у подручју рада 
пољопривреда, производња и прерада хране

са 38% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1. да 
има одговарајуће образовање у складу са Законом и Правил-
ником; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за кривично дело примања мита или давања 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против пол-
не 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; 4. да има 
држављанство Републике Србије. Под одговарајућим образо-
вањем за наведена радна места подразумева се један од сле-
дећих образовних профила: дипломирани инжењер пољоприв-
реде - смерови: ратарско-повртарски, воћарско виноградарски 
или општи; инжењер пољопривреде, смерови: ратарско-повр-
тарски, воћарско-виноградарски и општи, пољопривредни 
техничар, смерови: ратарско-повртарски, воћарско-виногра-
дарски и општи; дипломирани дефектолог за методику наста-
ве пољопривредне групе предмета. Наставници поред струч-
не спреме предвиђене у сл. 1 до 3 морају поседовати стручну 
дефектолошку оспсобљеност или стручну спрему дипломира-
ног дефектолога. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс кан-
дидат је дужан да приложи: краћу биографију, оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о 
држављанству, лекарско уверење да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима (подноси 
се пре закључења уговора о раду), уверење 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 малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других 

добара заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање (прибавља школа 
по службеној дужности). Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе и путем телефона: 013/353-284.

Наставник предметне наставе и практичне 
наставе у подручју рада пољопривреда, 

производња и прерада хране

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1. да 
има одговарајуће образовање у складу са Законом и Правилни-
ком; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван 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 породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кри-
вично дело примања мита или давања мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4. да има држављанство Републике Србије. 
Под одговарајућим образовањем за наведена радна места под-
разумева се један од следећих образовних профила: дипло-
мирани инжењер пољопривреде за ратарство; дипломирани 
инжењер пољопривреде - смер ратарство, повртарство; дипло-
мирани инжењер пољопривреде - смер воћарство-виноградар-
ство; дипломирани инжењер за хортикултуру; дипломирани 
инжењер пољопривреде - смер хортикултура; дипломирани 
инжењер пољопривреде - општи смер. Наставници поред стру-
чне спреме предвиђене у ал. 1 до 6 морају поседовати стручну 
дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломира-
ног дефектолога. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс кан-
дидат је дужан да приложи: краћу биографију, оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о 
држављанству, лекарско уверење да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима (подноси 
се пре закључења уговора о раду), уверење 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 малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање (прибавља школа 
по службеној дужности). Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе и путем телефона: 013/353-284.

Наставник предметне наставе и практичне 
наставе у подручју рада текстилство и 

кожарство

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1. да 
има одговарајуће образовање у складу са Законом и Правил-
ником; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за кривично дело примања мита или давања мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других 
права заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство 
Републике Србије. Под одговарајућим образовањем за наведе-
на радна места подразумева се један од следећих образовних 
профила: дипломирани инжењер технологије текстила; дипло-
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мирани инжењер технологије; инжењер технологије - смер 
производња кожне галантерије и конфекције; дипломирани 
инжењер технологије текстила, дипломирани инжењер техно-
логије текстилне конфекције; инжењер технологије. Настав-
ници поред стручне спреме предвиђене у ал. 1 до 5 морају 
поседовати стручну дефектолошку оспособљеност или струч-
ну спрему дипломираног дефектолога. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз 
пријаву на конкурс кандидат је дужан да приложи: краћу био-
графију, оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој струч-
ној спреми, уверење о држављанству, лекарско уверење да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима (подноси се пре закључења уговора о раду), уве-
рење 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 поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело при-
мање 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 међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (прибавља школа по службеној дужности). Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и 
путем телефона: 013/353-284.

Наставник енглеског језика
са 56% радног времена, на одређено време до краја 

школске године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове конкур-
са: 1. да има одговарајуће образовање у складу са Законом 
и Правилником; 2. да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван 
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 породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскр-
нављење, за кривично дело примања мита или давања мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других пра-
ва заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство Републи-
ке Србије. Под одговарајућим образовањем за наведена радна 
места подразумева се један од следећих образовних профила: 
дипломирани филолог (VII степен стручне спреме); професор 
енглеског језика и књижевности. Наставници, поред струч-
не спреме предвиђене у ал. 1 и 2, морају поседовати стручну 
дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломира-
ног дефектолога. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс кан-
дидат је дужан да приложи: краћу биографију, оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о 
држављанству, лекарско уверење да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима (подноси 
се пре закључења уговора о раду), уверење 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 малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање (прибавља школа 
по службеној дужности). Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе и путем телефона: 013/353-284.

Наставник разредне наставе
у издвојеном одељењу у Јабуци

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове конкур-
са: 1. да има одговарајуће образовање, у складу са Законом 
и Правилником; 2. да има психичку, физичку и здравствену 

способност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван 
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 породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за кривично дело примања мита или давања мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство 
Републике Србије. Под одговарајућим образовањем за наведе-
на радна места подразумева се један од следећих образовних 
профила: дипломирани дефектолог - олигофренопедагог (VII 
степен стручне спреме); наставник - дефектолог - олигофрено-
педагог (VI степен стручне спреме). Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз 
пријаву на конкурс кандидат је дужан да приложи: краћу био-
графију, оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој струч-
ној спреми, уверење о држављанству, лекарско уверење да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима (подноси се пре закључења уговора о раду), уве-
рење 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 поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело при-
мање 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 међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (прибавља школа по службеној дужности). Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и 
путем телефона: 013/353-284.

Спремачица
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове конкур-
са: 1. да има одговарајуће образовање у складу са Законом 
и Правилником; 2. да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрнављење, за кривично дело примања мита или давања 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против пол-
не 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; 4. да има 
држављанство Републике Србије. Под одговарајућим образо-
вањем за наведена радна места подразумева се један од сле-
дећих образовних профила: завршена основна школа (нижа 
стручна спрема). Посебни услови: пробни рад у трајању од 
3 месеца. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс канди-
дат је дужан да приложи: краћу биографију, оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о 
држављанству, лекарско уверење да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима (подноси 
се пре закључења уговора о раду), уверење 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 малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање (прибавља школа 
по службеној дужности). Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе и путем телефона: 013/353-284.
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ош „душан јерКоВиЋ“
26320 Банатски Карловац, Жарка Зрењанина 36

тел. 013/651-227

Домар
са пробним радом у трајању од 3 месеца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове утврђене 
чланом 120. Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, број 72/2009, 52/2011 и 55/2013), и то: 
1. да има одговарајуће образовање; 2. да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. 
да лице није осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело при-
мање 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 међународ-
ним 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 језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Обра-
зовно-васпитни рад у школи се остварује на српском језику.

ОСТАЛО: средња школа дрвно-прерађивачке, металске, грађе-
винске, саобраћајне или електро струке, са положеним испи-
том за „Б“ категорију - IV или III степен стручне спреме. Канди-
дати треба да доставе уз пријаву на конкурс: 1. доказ о врсти 
и степену школске спреме (оверена фотокопија); 2. уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена 
фотокопија); 3. извод из матичне књиге рођених на трајном 
новом обрасцу (оригинал или оверена фотокопија); 4. доказ о 
положеном испиту за „Б“ категорију (оверена фотокопија); 5. 
фотокопију радне књижице. Лекарско уверење о поседовању 
физичке, психичке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима (не старије од 6 месеци), тражиће се накнадно за 
изабраног кандидата, а пре закључења уговора о раду. Доказ 
да кандидат није осуђиван за кривична дела из чл. 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
број 72/2009, 52/2011 и 55/13) прибавља установа. Пријаву са 
потребним прилозима којима доказује да испуњава услове овог 
конкурса, кандидат треба да достави у року од 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“, на горенаведену адре-
су, препорученом пошиљком или лично. Ближа обавештења у 
вези са конкурсом могу се добити у школи и путем телефона 
013/651-227. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати.

пироТ

ош За муЗиЧКо оБраЗоВаЊе 
„др драгутин гостушКи“

18300 Пирот, Вука Караџића 1

Секретар
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова предвиђених Зако-
ном о раду треба да испуњавају и одговарајуће услове из чл. 
120. Закона о основама система образовања и васпитања:
- дипломирани правник - мастер или дипломирани правник који 
је стекао високо образовање на основним студијама у трајању 
од најмање четири године;
- да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;

- држављанство Републике Србије.
Кандидат уз пријаву прилаже:
- доказ о стручној спреми
- извод из матичне књиге рођених
- уверење о држављанству.
Пријаве се подносе на адресу школе, у року од 8 дана од дана 
објављивања. Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве 
неће се разматрати.

пожарЕвац

„NS PRoGRoUP“ doo
21000 Нови Сад, Железничка 4
e-mail: info@nsprogroup.edu.rs

Професор немачког језика
за рад у Пожаревцу

УСЛОВИ: ВИИ/1 степен стручне спреме, обезбеђен превоз, 
обезбеђен смештај. Конкурс је отворен до попуне радног мес-
та. Потребно је да кандидати на горенаведени мејл пошаљу 
радне биографије.

оништеЊе КонКурса 
ош „ЖарКо ЗреЊанин“

12306 Велико Лаоле

Конкурс објављен 18.12.2013. године у публикацији 
„Послови“, поништава се у целости.

предшКолсКа устаноВа 
„ЉуБица ВреБалоВ“

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

Васпитач
са 72,7% радног времена

8 извршилаца

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана, са 72,7% радног времена
12 извршилаца

УСЛОВИ: Високо образовање на студијама другог или првог 
степена за образовање васпитача, у складу са Законом о висо-
ком образовању или VI степен стручне спреме, виша школа за 
образовање васпитача; поседовање опште здравствене спо-
собности; поседовање држављанства Републике Србије; нео-
суђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив 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 скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ о 
држављанству Републике Србије (уверење о држављанству 
или извод из матичне књиге рођених-оригинали или оверене 
копије); оверен препис или оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању. Пријаве слати на горенаведену адресу, са 
назнаком: „За конкурс“. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код в.д. директора и секретара Установе и преко теле-
фона: 012/210-308.

 Наука и образовање
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поништеЊе КонКурса 
oсноВна шКола „ВуК КараЏиЋ“

12000 Пожаревац
тел. 012/223-375

Конкурс објављен 11.12.2013. године у публикацији 
„Послови“, поништава се у целости.

осноВна шКола „дуде јоВиЋ“
12374 Жабари, Кнеза Милоша 117

тел. 012/250-119

Наставник математике
на одређено време преко 60 дана, до повратка 
запослене са породиљског одсуства и одсуства 
са рада ради неге детета, за 18 (100%) часова 

у предметној настави недељно, у оквиру 
четрдесеточасовне радне недеље

Наставник разредне наставе
на одређено време преко 60 дана, до повратка 
запослене са породиљског одсуства и одсуства 

са рада ради неге детета, за 20 (100%) 
часова у разредној настави недељно, у оквиру 

четрдесеточасовне радне недеље

Наставник француског језика
на одређено време преко 60 дана, до повратка 
запослене са породиљског одсуства и одсуства 

са рада ради неге детета, за 8 (45%) часова 
у предметној настави недељно, у оквиру 

осамнаесточасовне радне недеље

Наставник разредне наставе
на одређено време преко 60 дана, до повратка 
запослене са породиљског одсуства и одсуства 

са рада ради неге детета, за 20 (100%) 
часова у разредној настави недељно, у оквиру 

четрдесеточасовне радне недеље

Наставник енглеског језика
на одређено време преко 60 дана, до повратка 
запослене са породиљског одсуства и одсуства 
са рада ради неге детета, за 12 (60%) часова 

у предметној настави недељно, у оквиру 
двадесетчетворочасовне радне недеље

Наставник српског језика
са 18 (100%) часова у предметној настави недељно 

(пуно радно време), у оквиру четрдесеточасовне 
радне недеље, у подручној школи у Брзоходу

Спремачица

Наставник енглеског језика
на одређено време преко 60 дана, до повратка 
запослене са породиљског одсуства и одсуства 
са рада ради неге детета, за 20 (100%) часова 

у предметној настави недељно, у оквиру 
четрдесеточасовне радне недеље

УСЛОВИ: Кандидат је обавезан да поред писаног захтева за 
пријем у радни однос, основној школи достави и следећа доку-
мента: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству Републике Србије, уверење о неосуђиваности из основног 
суда, уверење 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 малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично дело из гру-

пе кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање (извод из казнене евиденције МУП-а прибавља 
школа); диплому или уверење о стеченом високом образовању 
за наставника (VII/1 степен стручне спреме одговарајуће врсте 
занимања), сведочанство о завршеном основном образовању и 
васпитању за спремачицу (I степен стручне спреме), уверење 
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, односно уверење о здравственом 
стању кандидата, које се подноси непосредно пре закључења 
уговора о раду, уверење или потврда да кандидат има образо-
вање 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 уста-
нови, у складу са Европским системом преноса бодова, да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Наставник 
треба да испуњава услове прописане чл. 8 ст. 2 и 4, чл. 120, 
чл. 121 ст. 7, 9 и 10 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/ 2013) и 
да има стручну спрему прописану Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гл. РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012). Послове 
наставника може да обавља лице које је стекло високо обра-
зовање на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад 
или је положило испит из тог језика по програму одговарајуће 
високошколске установе (чл. 121 ст. 7 Закона). Наставник мора 
да има и образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина из чл. 8 ст. 4 Закона (чл. 121 ст. 9 Закона). 
Наставник који је у току студија положио испите из педагогије 
и психологије или је положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу, сматра се да има образовање из чл. 8 ст. 4 Закона (чл. 
121 ст. 10 Закона). Спремачица треба да испуњава услове про-
писане чл. 120 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гл. РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013) и Правил-
ником о организацији и систематизацији послова. Психолошку 
процену способности кандидата за рад са децом и ученици-
ма врши надлежна служба за послове запошљавања, приме-
ном стандардизованих поступака. Наведени документи морају 
бити оригинални или фотокопије оверене у основном суду или 
општинској управи, не старији од 6 месеци. Неблаговремени, 
непотпуни и неуредни захтеви за пријем у радни однос, однос-
но приложени документи неће бити узети у разматрање. Захте-
ви за пријем у радни однос са доказима о испуњавању услова 
огласа достављају се у року од 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови“ Националне службе за запо-
шљавање, на адресу: ОШ „Дуде Јовић“ Жабари, Кнеза Милоша 
117, 12374 Жабари. Телефони за информације: 012/250-119, 
012/250-109 и 012/250-767.

пријЕпољЕ

поништеЊе КонКурса 
ош „доБрисаВ доБрица рајиЋ“

31325 Бистрица
тел. 033/80-626, 673-501

Конкурс објављен 23.10.2013. године, као и исправка 
конкурса објављена 06.11.2013. године у публикацији 
„Послови“, поништавају се у целости.

Сајмови 
запошљавања

Најкраћи пут  
до посла

 Наука и образовање
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осноВна муЗиЧКа шКола пријепоЉе
31300 Пријепоље, Санџачких бригада 2

тел. 033/712-860

Секретар
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће високо образо-
вање стечено на студијама другог степена (дипломске академ-
ске студије мастер, специјалистичке мастер студије или спе-
цијалистичке струковне студије) у складу са Законом о високом 
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007-аутен-
тично тумачење и 97/2008), почев од 10.09.2005. године и на 
основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године, а у 
складу са чл. 8. и 120. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013). 
Уз пријаву на конкурс приложити: уверење о држављанству 
(оригинал или оверену фотокопију - не старије од 6 месеци), 
извод из матичне књиге рођених, оверен препис-копију дипло-
ме о стеченој стручној спреми, уверење о неосуђиваности и о 
непостојању дискриминаторног понашања - прибавља школа, 
доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способ-
ности - доставља кандидат пре закључења уговора о раду.

ош „доБрисаВ доБрица рајиЋ“
31325 Бистрица

тел. 033/80-626, 673-501

Наставник биологије
за 8 часова недељно (40% радног времена)

Наставник музичке културе
за 5 часова недељно (25% радног времена)

Наставник физике
за 6 часова недељно (30% радног времена)

Наставник енглеског језика
за 12 часова недељно (64% радног времена)

Наставник руског језика
за 8 часова недељно (45% радног времена)

Наставник техничког и информатичког 
образовања

за 8 часова недељно (40% радног времена), на 
одређено време до повратка запосленог са функције 

в.д. директора

Наставник информатике и рачунарства
за 4 часа недељно (20% радног времена), на 

одређено време до повратка запосленог са функције 
в.д. директора

УСЛОВИ:
1. одговарајуће образовање из чл. 8. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, а по Правилнику о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи;
2. психичка, физичка и здравствена способност за рад са уче-
ницима;
3. да кандидати нису осуђивани 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 злос-
тављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривич-
но дело примање мита или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање;

4. држављанство Републике Србије;
5. да зна језик на ком се обавља васпитно-образовни рад.
Докази о испуњености услова из тач. 1 и 4 подносе се уз 
пријаву на конкурс, доказ из тачке 2 - пре закључења уговора 
о раду, а доказ из тачке 3 - прибавља школа.

техниЧКа шКола пријепоЉе
31300 Пријепоље, 4. децембар 3

тел. 033/711-990

Наставник текстилне групе предмета
на одређено време до краја школске 2013/2014. 

године
3 извршиоца - два за 20 часова (пуна норма) и један 
за 18 часова (90% норме), и то за предмете у оквиру 

текстилне групе предмета:

Дизајн у конфекцији
за 40% радног времена

Естетско обликовање
за 40% радног времена

Пројектовање и израда тканина
за 80% радног времена

Технологија одеће
за 20% радног времена

Предузетништво
за 20% радног времена

Дизајн одеће
за 10% радног времена

Конструкција и моделовање одеће
за 45% радног времена

Оплемењивање текстила
за 35% радног времена

Наставник теоријске групе предмета цртање и 
сликање

на одређено време до краја школске 2013/2014. 
године, за 12 часова (60% норме)

Наставник дизајна текстила
на одређено време до краја школске 2013/2014. 

године, за 20 часова (пуна норма)

УСЛОВИ: услови за извођење наставе одређени су Правилни-
ком о изменама и допунама Правилника о врсти стручне спре-
ме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама („Просветни гласник“, бр. 8/11).

Наставник математике
на одређено време до краја школске 2013/2014. 

године, за 10 часова (50% норме)

Наставник музичког васпитања
на одређено време до краја школске 2013/2014. 

године, за 3 часа (15% норме)

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове за заснивање 
радног односа из члана 24. до 26. Закона о раду и члана 8. и 
120. став 1. тач. 1, 2, 3. и 4. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13) 
и Правилника о врсти и степену стручне спреме наставника и 
стручних сарадника у стручним школама.
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ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс доста-
ви тражена документа: оверену копију дипломе, уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци) и извод из матичне 
књиге рођених.

предшКолсКа устаноВа „паша и наташа“
31320 Нова Варош, Солунска бб

тел. 033/61-647

Васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: васпитач који је стекао високо образовање на сту-
дијама другог степена (дипломске, академске, специјалистичке 
академске или специјалистичке струковне студије), васпитач 
који је стекао образовање на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; васпитач који је 
стекао одговарајуће образовање на студијама првог степена 
(основне академске, основне струковне студије у трајању од 
три године или васпитач са вишим образовањем).

Медицинска сестра - васпитач
са непуним радним временом

2 извршиоца

УСЛОВИ: средња медицинска школа, смер медицинска сестра 
- васпитач.

ОСТАЛО: Општи услови за оба радна места: да кандидат има 
психичку и физичку способност за рад са децом, да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив 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 дискриминаторно понашање, држављан-
ство Републике Србије. Кандидати су дужни да уз пријаву на 
конкурс доставе: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању и уверење о држављанству. Осталу документацију 
прибавља установа по службеној дужности.

дом Културе „јоВан томиЋ“
31320 Нова Варош, Трг војводе Петра Бојовића 5

тел. 033/61-130

Радник за послове сарадника за фолклор и 
културно - уметничко стваралаштво

УСЛОВИ: средња музичка школа, једна година радног искуства.

Радник за послове организатора КУД-а Дом 
културе

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, било ког смера и лицен-
ца за уметничког руководиоца ансамбла, једна година радног 
искуства.

ОСТАЛО: Поред наведених, кандидати морају испуњавати и 
следеће услове: да имају општу здравствену способност, да су 
држављани РС, да нису осуђивани за кривично дело на безус-
ловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво 
дело које их чини неподобним за обављање послова у држав-
ном органу, уверење основног и вишег суда да против лица 
није покренута истрага и да није подигнута оптужница.

ош „јоВан јоВаноВиЋ Змај“
36310 Сјеница

Раждагиња

Професор математике

Професор математике
са 45% норме

УСЛОВИ: да испуњава услове предвиђене чл. 8 и чл. 120 Зако-
на о основама система образовања и васпитања.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву подносе: доказ о стручној спре-
ми, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављан-
ству.

проКУпљЕ

осноВна шКола „сВети саВа“
18412 Житорађа, Светосавска 25

тел. 027/8362-970

Професор математике
на одређено време, са 44% норме, до повратка 

запосленог са боловања

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломирања, 
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, да има 
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 3 месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело против пол-
не 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. Потребна 
документација: оверен препис дипломе о одговарајућој струч-
ној спреми у складу са чланом 8. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 55/2013) и Пра-
вилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарад-
ника („Сл. гласник РС“, бр. 11/2012, 15/2013): професор мате-
матике, дипломирани математичар, дипломирани математичар 
за теоријску математику и примене, дипломирани математичар 
за рачунарство и информатику, дипломирани математичар-ин-
форматичар, професор математике и рачунарства, дипломи-
рани математичар за математику економије, професор инфор-
матике-математике, дипломирани математичар-астроном, 
дипломирани математичар-примењена математика, дипломи-
рани математичар-математика финансија (са изборним пред-
метом Основи геометрије), дипломирани информатичар, мас-
тер математичар, мастер професор математике, дипломирани 
инжењер математике-мастер (са изборним предметом Основи 
геометрије), дипломирани математичар-професор математи-
ке, дипломирани математичар-теоријска математика, дипло-
мирани инжењер математике (са изборним предметом Основи 
геометрије), професор хемије-математике, професор геогра-
фије-математике, професор физике-математике, професор 
биологије-математике, професор математике-теоријско усме-
рење, професор математике-теоријски смер, дипломирани 
математичар и информатичар. Лица која су стекла академско 
звање мастер, односно дипломирани мастер треба да имају 
завршене основне академске студије на студијским програмима 
из области математике или примењене математике (са положе-
ним испитом из предмета геометрија или основи геометрије) 
или двопредметне наставе математике и физике, односно 
математике и информатике, уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, лекарско уверење (пре закључења 
угововра о раду), доказ о неосуђиваности прибавља школа. 
Слати оверене копије, не старије од 6 месеци.
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Наставник грађанског васпитања
на одређено време, са 15% норме, до 31.08.2014. 

године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломирања, 
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, да има 
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 3 месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело против пол-
не 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. Потребна 
документација: оверен препис дипломе о одговарајућој струч-
ној спреми у складу са чланом 8. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 55/2013) и Пра-
вилником о степену и врсти образовања и васпитања наставни-
ка који изводе образовно - васпитни рад из изборних предмета 
у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/2012, 15/2013): про-
фесор педагогије, дипломирани педагог, општи смер или смер 
школске педагогије, дипломирани школски педагог-психолог, 
професор психологије, дипломирани психолог, општи смер 
или смер школске психологије, дипломирани школски психо-
лог-педагог, дипломирани школско-клинички психолог, лице 
које испуњава да изводи наставу из предмета страни језик, у 
складу са Правилником којим је прописана врста образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи, дипло-
мирани социјални радник, са положеним стручним испитом, 
односно испитом за лиценцу у области образовања, дипло-
мирани педагог, професор географије, дипломирани географ, 
лице које испуњава услове да изводи наставу из предмета срп-
ски језик, у складу са Правилником којим је прописана врста 
образовања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли, мастер педагог, мастер психолог, мастер филолог, мастер 
професор језика и књижевности, дипломирани психолог-мас-
тер, дипломирани педагог-мастер, мастер географ, дипломи-
рани географ-мастер, мастер професор географије, лице које 
испуњава услове да изводи наставу из предмета историје, у 
складу са Правилником којим је прописана врста образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи, лица која 
испуњавају услове за обављање стручних послова: социјални 
радник, дефектолог, логопед и андрагог, дипломирани геог-
раф-просторни планер. Лица из члана 2. тачка 1. подтачка 
1. и 2. могу да изводе наставу уколико су у складу са пропи-
сом којим се уређује стално стручно усавршавање и стицање 
звања наставника, васпитача и стручних сарадника, савлада-
ла програм обуке за извођење наставе из предмета грађанско 
васпитање за одговарајући разред, односно која су претход-
но завршила неки од следећих програма: Обука за наставника 
грађанског васпитања, Интерактивна обука/тимски рад, Умеће 
одрастања, Умеће комуникације, Активна настава кроз учење, 
Едукација за ненасиље, Речи су прозори и зидови, Чувари 
осмеха, Учионица добре воље, Култура критичког мишљења, 
Буквар дечијих права, Дебатни клуб, Безбедно дете, Злос-
тављање и занемаривање деце, Здраво да сте или која имају 
завршен специјалистички курс за наставнике грађанског вас-
питања на одговарајућој високошколској установи, уверење 
о држављанству, извод из матичне књиге рођених, лекарско 
уверење (пре закључења угововра о раду), доказ о неосуђива-
ности прибавља школа. Слати оверене копије, не старије од 6 
месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање.

ВисоКа поЉоприВредно 
прехрамБена шКола 
струКоВних студија

18400 Прокупље, Ћирила и Методија 1
тел. 027/324-311

Наставник за избор у звање и на радно место 
професора стуковних студија за уже научне 

области ратарство и семенарство

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора 
биотехничких наука - област ратарство. Кандидати треба да 
испуњавају остале услове предвиђене чланом 64. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 97/08, 
44/2010 и 93/2012), Статутом школе и Правилником о органи-
зацији и систематизацији радних места школе.

смЕдЕрЕво

осноВна шКола „сВети саВа“
11300 Смедерево, Металуршка бб

тел. 026/663-999

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања из члана 8 и 
120 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/12 
и 15/13); поседовање психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства 
Републике Србије; неосуђиваност правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривич-
но 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 заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију; непостојање дискриминаторног понашања на стра-
ни кандидата, утврђеног у складу са законом; извршена пси-
холошка процена способности за рад са децом и ученицима, 
у складу са законом. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се прија-
ва која садржи: доказ о држављанству Републике Србије (уве-
рење о држављанству или извод из матичне књиге рођених); 
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; оверен препис или оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу или 
доказ о поседовању образовања 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 пре-
носа бодова-издато од одговарајуће високошколске установе; 
доказ о знању језика на ком се остварује образовно-васпитни 
рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли 
на том језику, пошто се сматра да они познају језик на ком 
се изводи образовно-васпитни рад). Одлуку о избору кандида-
та директор ће донети у року од осам дана од дана добијања 
резултата психолошке процене способности за рад са децом 
и ученицима. Пријаве слати на горенаведену адресу, а ближе 
информације се могу добити код секретара школе или на горе-
наведени број телефона.

највећа понуда 
слободних послова 
на једном месту

 Наука и образовање
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ош „КараЂорЂе“
11320 Велика Плана, Војводе Мишића 135

Наставник српског језика
на одређено време, за рад у издвојеном одељењу 
у Великом Орашју, ради замене запослене која се 
налази на породиљском одсуству и одсуству ради 

неге детета

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, траженог занимања; кан-
дидати треба да испуњавају услове из чл. 120. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/2009, 52/2011, 55/2013) и да уз пријаву са радном биогра-
фијом, доставе и оверене фотокопије докумената, не старије од 
6 месеци; диплома о стеченом стручном образовању, уверење 
о држављанству, уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима, доставља кандидат 
пре закључења уговора. Уверење да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела предвиђена чл. 
120. став 1. тачка 3. Закона о основама система образовања и 
васпитања - прибавља школа по службеној дужности.

сомбор

осноВна шКола „22. оКтоБар“
25272 Бачки Моноштор, Ивана Горана Ковачића 32

тел. 025/807-530

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана - породиљско одсуство

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да 
имају држављанство Републике Србије, да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма, да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120. став 1. тачка 3. Закона о основама 
система образовања и васпитања, одговарајуће образовање 
прописано чл. 8. став 2. Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13) 
и да поседује степен и врсту образовања према Правилнику 
о врсти степену образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Сл. гласник СРС-Просветни гласник“, бр. 
11/12). Поред пријаве на конкурс, кандидати треба да доставе 
и оверене копије докумената којима се доказује да испуњавају 
услове конкурса: диплому о стеченом стручном образовању и 
уверење о држављанству Републике Србије. Уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду, док 
уверење из казнене евиденције прибавља школа по службеној 
дужности. Рок за пријаву је 8 дана.

осноВна шКола „марКо орешКоВиЋ“
25252 Бачки Грачац, Личка 16

тел. 025/767-503

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка запослене са 

боловања, са 84% радног времена

Наставник у продуженом боравку
на одређено време до повратка запослене са 

неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: Кандидат из тачке 1. и 2. конкурса треба да испуњава 
услове из члана 120. Закона о основама система образовања и 
васпитања:
1) одговарајуће високо образовање сходно члану 8. Закона и 
Правилника о врсти стручне спреме-професор енглеског јези-
ка-VII/1 степен, дипл. филолог и друго по Правилнику (из тач-
ке 1) и професор разредне наставе и друго по Правилнику (из 
тачке 2);

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 безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање;
4) држављанство РС.
Уз пријаву кандидати достављају:
- оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми
- уверење о држављанству, не старије од 6 месеци
- уверење о некажњавању, не старије од 6 месеци
- лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима - по избору, а пре закљу-
чења уговора.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

срЕмсК а миТровица

осноВна шКола „херој јанКо ЧмелиК“
22300 Стара Пазова, Карађорђева 2

тел. 022/310-631

Наставник физичког васпитања
за 4 часа недељно (20% педагошке норме)

Наставник музичке културе
за 10 часова недељно (50% педагошке норме)

Наставник техничког и информатичког 
образовања

за 16 часова недељно (80% педагошке норме)

Наставник српског језика и књижевности
за 2 часа недељно (10% педагошке норме)

УСЛОВИ: Кандидати поред услова прописаних законом, потреб-
но је да испуњавају и следеће посебне услове:
- VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању, односно 
мастер академске студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије у складу са Законом 
о високом образовању, према Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012)
- да је држављанин Републике Србије
- да има психичку, физичку и здравствену способност 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 и за кривична дела предвиђена чланом 120. 
став 1. тачка 3. Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) - ову потвр-
ду школа прибавља по службеној дужности.
Поред ових услова, кандидати морају испуњавати и следеће 
услове: знање словачког књижевног језика. Уз пријаву на кон-
курс кандидат је дужан да приложи: оверен препис дипломе 
о завршеном факултету за наведено радно место, уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених, уврење да 
није под истрагом за кривична дела која га чине неподобним 
за рад у школи, као и доказ о знању словачког књижевног 
језика (положен испит из словачког језика са методиком на 
одговарајућем факултету). Конкурс је отворен 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве са потребном 
потпуном документацијом доставити на адресу школе. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

 Наука и образовање
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шКола За осноВно и средЊе оБраЗоВаЊе 
„антон сКала“

22300 Стара Пазова, Карађорђева 12
тел/факс: 022/310-026

Професор енглеског језика
са 40% радног времена

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за енглески 
језик и књижевност; мастер филолог (студијски програм 
англистика); мастер професр језика и књижевности (студијски 
програм или главни предмет, односно профил енглески језик и 
књижевност).

Професор музичке културе
са 25% радног времена

УСЛОВИ: академски музичар, дипломирани музичар-музички 
педагог или дипломирани музички педагог, дипломирани музи-
чар композитор или дипломирани композитор, дипломирани 
музичар-диригент или дипломирани диригент, дипломирани 
музичар-музиколог или дипломирани музиколог.
Наставници поред стручне спреме морају поседовати стручну 
дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дефектоло-
га: дипломирани дефектолог са завршеном вишом музичком 
школом, односно вишом педагошком школом-група музичко 
васпитање, дипломирани дефектолог са завршеном средњом 
музичком школом, образовни профил: музички извођач-тамбу-
раш, дипломирани дефектолог са завршеном средњом музич-
ком школом, образовни профил: музички извођач-мандолиста.

Професор српског језика
са 50% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани дефектолог-олигофренолог са савла-
даним програмом методике наставе српског језика, профе-
сор, односно дипломирани филолог за спрскохрватски језик 
и југословенску књижевност, професор, односно дипломира-
ни филолог за југословенску књижевност и српскохрватски 
језик, професор, односно дипломирани филолог за југословен-
ску књижевност и општу књижевност, професор југословенске 
књижевности са страним језиком, професор српскохрватског 
језика са јужнословенским језицима, професор југословенске 
књижевности и српског језика, професор српског језика и књи-
жевности, професор српске књижевности и језика, професор 
српске књижевности и језика са општом књижевношћу, дипло-
мирани филолог за књижевност и српски језик, дипломирани 
филолог за српски језик и књижевност, дипломирани филолог 
српског језика са јужнословенским језицима.

ОСТАЛО ЗА СВА РАДНА МЕСТА:
- одговарајуће образовање на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије) по пропису који уређује висо-
ко образовање, почев од 10. септембра 2005. године; високо 
образовање на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године;
- да кандидат испуњава услове из члана 8 став 2 и 4 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 52/11 и 55/13), односно да има образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу 
са ЕСПБ;
- држављанство Републике Србије;
- да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.
Уз пријаву на конкурс приложити:
- диплому о стеченом образовању (оверена фотокопија)
- додатак дипломи или уверење издато од стране високошкол-
ске установе да поседује образовање у складу чланом 8 став 4 
Закона о основама система образовања и васпитања
- уверење о држављанству (оверена фотокопија)
- извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија).
Лице које буде изабрано донеће лекарско уверење у школу. 

Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Све пријаве са приложеном документацијом предати у 
секретаријат школе или послати поштом на адресу школе.

осноВна муЗиЧКа шКола 
„филип ВишЊиЋ“

22240 Шид, Петра Кочића бб
тел. 022/2712-254

Наставник хармонике

УСЛОВИ: дипломирани музичар акордеониста, високо обра-
зовање: на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. године, да је 
држављанин РС; да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом, да кандидат није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање.

ОСТАЛО: Проверу психофизичких способности извршиће 
Национална служба за запошљавање. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Уз пријаву на 
конкурс приложити: оверену фотокопију дипломе, уверење о 
држављанству и уверење о некажњавању.

средЊа шКола „ниКола тесла“
22000 Сремска Митровица, Змај Јовина 29

тел. 022/639-167

Наставник математике

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чланом 
8 ст. 1, 2 и 4 и чланом 120 став 1 тачка 1 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 72/09, 52/11 
и 55/13), у складу са Правилником о врсти и степену стручне 
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама.

Наставник математике
за 60% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чланом 
8 ст. 1, 2 и 4 и чланом 120 став 1 тачка 1 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 72/09, 52/11 
и 55/13), у складу са Правилником о врсти и степену стручне 
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама.

Наставник социологије
55% норме

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чланом 
8 ст. 1, 2 и 4 и чланом 120 став 1 тачка 1 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 72/09, 52/11 
и 55/13), у складу са Правилником о врсти и степену стручне 
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама.
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Наставник грађевинске групе предмета

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чланом 
8 ст. 1, 2 и 4 и чланом 120 став 1 тачка 1 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 72/09, 52/11 
и 55/13), у складу са Правилником о врсти и степену стручне 
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама.

Наставник устава и права грађана
35% норме

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чланом 
8 ст.1 ,2 и 4 и чланом 120 став 1 тачка 1 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 72/09, 52/11 
и 55/13), у складу са Правилником о врсти и степену стручне 
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама.

ОСТАЛО: Уз пријаву и биографију приложити следеће дока-
зе: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми - 
одговарајуће високо образовање у складу са чланом 8 ст. 1, 
2 и 4 и чланом 120 став 1 тачка 1 Закона о основама систе-
ма образовања и  васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 72/09, 52/11 
и 55/13), у складу са Правилником о врсти и степену стручне 
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручним школама; уверење о држављанству (ориги-
нал или оверена фотокопија); извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверена фотокопија); психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и ученицима (доказ о 
испуњености овог услова доставља се пре закључења уговора 
о раду); провера психофизичких способности за рад са децом 
и ученицима (врши Национална служба за запошљавање); уве-
рење о неосуђиваности за кривична дела из чл. 120 став 1 тач. 
3 Закона о основама система образовања и васпитања (при-
бавља школа); да кандидат зна језик на ком се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Непотпуне и неблаговремене пријаве се 
неће разматрати. Пријаве слати поштом на адресу школе или 
лично донети у секретаријат школе. Телефон за све информа-
ције: 022/639-167.

сУбоТица

гимнаЗија и еКономсКа шКола 
„доситеј оБрадоВиЋ“

24300 Бачка Топола, Трг др Зорана Ђинђића 12
тел. 024/711-934

Професор српског језика и књижевности
за 77,78% радног времена

Професор физике
за 45% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати који конкуришу на оба радна места морају 
испуњавати услове из члана 8, а у вези члана 179, услове из 
члана 120, члана 121. став 7, 9. и 10. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 
52/2011 и 55/2013), односно кандидати који конкуришу за оба 
радна места морају имати VII степен стручне спреме, одгова-
рајућег смера у складу са Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у Гимназији („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
15/2013), диплому о стеченој стручној спреми, да имају обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечених на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у уста-
нови, у скаду са Европским системом преноса бодова. Потреб-
но је да кандидати имају држављанство Републике Србије, да 
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
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 кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-

тављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривич-
но дело примање мита или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање.

ОСТАЛО: уз пријаву на оглас доставити оверене фотокопије 
следећих докумената: дипломе о стеченој стручној спреми, 
доказ да имају образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечених на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова 
и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова, уверење о држављанству. Доказ надлежног 
СУП-а о кривичном некажњавању прибавља Установа, а лекар-
ско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са ученицима, подноси се приликом пријема у радни 
однос, односно пре закључења уговора о раду и проверава се 
у току рада. Кандидати који испуњавају услове могу доставити 
тражена документа у року од 8 дана од дана објављивања. У 
поступку одлучивања о избору наставника, директор врши ужи 
избор кандидата које упућује на претходну психолошку про-
цену способности, у року од 8 дана од дана истека рока за 
подношење пријава (у складу са чланом 130. став 4. Закона о 
основама система образовања и васпитања). Психолошку про-
цену способности врши надлежна служба за послове запошља-
вања. У року од 8 дана од дана добијања резултата процене, 
директор доноси одлуку о избору наставника. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ВисоКа шКола струКоВних студија 
За оБраЗоВаЊе ВаспитаЧа и тренера

24000 Суботица, Банијска 67
тел. 024/547-860

Објављује конкурс за избор у звање и заснивање радног 
односа за:

Асистент за научну област медицинских наука
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија у области медицинских 
наука, који је претходне нивое студија завршио са укупном 
просечном оценом најмање осам и који показује смисао за 
наставни рад, као и да испуњава услове предвиђене Законом 
о високом образовању („Службени гласник РС“, број 76/05, 
100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12), Статутом и 
Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа сарадника и наставника.

Асистент за научну област физичког васпитања 
и спорта

на одређено време од 3 године
2 извршиоца

УСЛОВИ: студент докторских студија у области физичког вас-
питања и спорта, који је претходне нивое студија завршио са 
укупном просечном оценом најмање осам и који показује сми-
сао за наставни рад, као и да испуњава услове предвиђене 
Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, број 
76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12), Ста-
тутом и Правилником о начину и поступку стицања звања и 
заснивања радног односа сарадника и наставника.

Асистент за научну област психолошких наука
са 30% радног времена, на одређено време од 3 

године

УСЛОВИ: студент докторских студија у области психолош-
ких наука, који је претходне нивое студија завршио са укуп-
ном просечном оценом најмање осам и који показује смисао 
за наставни рад, као и да испуњава услове предвиђене Зако-
ном о високом образовању („Службени гласник РС“, број 76/05, 
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100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12), Статутом и 
Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа сарадника и наставника.

Сарадник у настави за научну област 
информатике и рачунарства

са 50% радног времена, на одређено време од 1 
године

УСЛОВИ: студент мастер академских или специјалистичких 
студија, у области информатике и рачунарства, који је студије 
првог степена завршио са укупном просечном оценом најмање 
осам, као и да испуњава услове предвиђене Законом о високом 
образовању („Службени гласник РС“, број 76/05, 100/07-аутен-
тично тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12), Статутом и Правилни-
ком о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа сарадника и наставника.

ОСТАЛО: кандидати могу користити образац пријаве на кон-
курс који се налази на сајту школе: www.vsovsu.rs. Пријаве са 
доказима о испуњености услова конкурса (биографија, оверен 
препис дипломе стечене у земљи или решења о признавању 
стране високошколске исправе о одговарајућој стручној спре-
ми, потврда о уписаним докторским студијама или одлука уни-
верзитета о прихваћеној теми докторске дисертације, уверење 
о положеним испитима са претходних нивоа студија, списак 
радова и радове, извод из матичне књиге рођених и уверење 
о држављанству) подносе се писарници Високе школе струков-
них студија за образовање васпитача и тренера у Суботици, 
Банијска 67 или поштом или мејлом, у року од 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаго-
времено достављене пријаве неће се разматрати.

Професор струковних студија за област 
музичка уметност, ужа уметничка област 

Вокално-инструментална настава и Методика 
музичког васпитања

УСЛОВИ: доктор уметности-музичке уметности, као и да 
испуњава опште и посебне услове предвиђене Законом о висо-
ком образовању, Статутом школе и Правилником о изборима у 
звања наставника и сарадника.

ОСТАЛО: Кандидати могу користити образац пријаве на кон-
курс који се налази на сајту школе: www.vsovsu.rs. Пријаве са 
доказима о испуњености услова конкурса (биографија, оверен 
препис дипломе стечене у земљи или решења о признавању 
стране високошколске исправе о одговарајућој стручној спре-
ми, списак радова и радове, извод из матичне књиге рођених и 
уверење о држављанству) подносе се писарници Високе школе 
струковних студија за образовање васпитача и тренера у Субо-
тици, Банијска 67 или поштом или мејлом, у року од 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и 
неблаговремено достављене пријаве неће се разматрати.

Достављач-спремачица

УСЛОВИ: завршена средња школа III степена, физичка и здрав-
ствена способност за рад (лекарско уверење доставља изабра-
ни кандидат, пре закључења уговора о раду), држављанство 
Републике Србије.

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да достави: биограф-
ске податке, доказ о стручној спреми, извод из матичне књи-
ге рођених, уверење о држављанству (све у оригиналу или 
у фотокопији). Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање.

ош „мајшансКи пут“
24000 Суботица, Мајшански пут 87

тел. 024/576-700

Наставник енглеског језика у првом 
циклусу основног образовања и васпитања 

у одељењима где се настава изводи на 
мађарском наставном језику са 80% радног 

времена, потребно је знање мађарског језика

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање кандидата према 
Закону о основама система образовања и васпитања и Пра-
вилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник РС“, бр. 11/2012) - студије другог степена по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. годи-
не или основне студије у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; кандидат треба да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела која су наведена 
у ставу 1. тач. 3. члана 120. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије 
и знање језика на ком се остварује образовно-васпитни рад 
(знање српског и мађарског језика).

ОСТАЛО: Кандидати су дужни приликом подношења пријаве на 
конкурс приложити доказе о испуњености услова: диплому или 
оверену фотокопију дипломе, уверење или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије (не може да буде 
старије од шест месеци), оверену фотокопију извода из мати-
чне књиге рођених, за доказивање знања српског и мађарс-
ког језика: оверену фотокопију сведочанства или дипломе да 
је кандидат стекао средње, више или високо образовање на 
језику на ком се остварује образовно-васпитни рад или доказ 
да је положио испит из мађарског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе. Проверу психолошке способ-
ности кандидата за рад са ученицима извршиће Национална 
служба за запошљавање у Суботици, пре доношења одлуке 
директора о пријему одговарајућег кандидата. Пре заснивања 
радног односа, односно потписивања уговора о раду, кандидат 
треба да прибави лекарско уверење да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са ученицима. Рок за под-
ношење пријаве је осам дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разма-
трање. Пријаве на конкурс подносе се на адресу школе.

Национална служба за запошљавање
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шабац

ош „јоВан цВијиЋ“
15214 Дебрц, Београдски пут бб

тел. 015/7517-020

Наставник математике
89% радног времена

Наставник математике
са 67% радног времена

Наставник енглеског језика
30% радног времена

Школски педагог
на одређено време до повратка радника са боловања

Наставник српског језика
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства, односно одсуства ради неге 
детета, са 94% радног времена

Наставник информатике
на одређено време до краја школске године, тј. до 

31.08.2014. године, са 20% радног времена

Наставник основа технике
20% радног времена

Наставник физике
са 30% радног времена

Професор разредне наставе
на одређено време до краја школске године (до 

31.08.2014. године)

УСЛОВИ: у складу са члановима 8, 120, 122 Закона о основама 
система образовања и васпитања, као и Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи - за све кандидате који конкуришу за наведена 
радна места.

УжицЕ

поништеЊе КонКурса 
осноВна шКола „Ђура јаКшиЋ“

31206 Равни
тел. 031/3809-058

Конкурс објављен 25.09.2013. године у публикацији 
„Послови“, поништава се у целости.

поништеЊе КонКурса 
осноВна шКола „стари град“

31000 Ужице, Градска 1
тел. 031/552-765

Конкурс објављен 18.12.2013. године у публикацији 
„Послови“, поништава се у целости.

поништеЊе дела КонКурса 
осноВна шКола „емилија остојиЋ“

31210 Пожега, Књаза Милоша 26
тел. 031/3816-538

Конкурс објављен 25.09.2013. године у публикацији 
„Послови“, поништава се за радно место:
- Наставник енглеског језика, на одређено време до 
краја школске 2013/2014. године, са 40% радног вре-
мена (место рада у издвојеним одељењима) у првом 
циклусу основног образовања и васпитања. 
Остали део конкурса је непромењен.

осноВна шКола „рајаК паВиЋеВиЋ“
31250 Бајина Башта, Рајка Тадића 10

тел. 031/865-174

Наставник разредне наставе
за рад у ИО Пилица

УСЛОВИ: одговарајуће образовање предвиђено чланом 8. 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и 
15/13). Поред одговарајућег високог образовања стеченог на 
студијама другог степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије), по пропису који уређује високо образовање, почев 
од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од 
најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10.09.2005. године (члан 8. став 2. тач. 1 и 2. 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 и 6 бодова прак-
се у установи, у складу са ЕСПБ (члан 8. став 4. и члан 121. 
став 9. Закона о основама система образовања и васпитања). 
Кандидат који је у току студија положио испите из педагогије 
и психологије или је положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу, сматра се да има образовање из члана 8. став 4. 
Закона о основама система образовања и васпитања (члан 121. 
став 10. овог Закона).

ОСТАЛО: уз пријаву приложити: краћу биографију са адресом 
и контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању; доказ да кандидат има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у 
складу са ЕСПБ (потврда/уверење одговарајуће високошколске 
установе о броју остварених бодова, односно положеним испи-
тима или оверену копију уверења о положеном стручном испи-
ту, односно испиту за лиценцу); уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених. Доку-
мента доставити у оригиналу или у овереној копији. Лекарско 
уверење се доставља пре закључивања уговора о раду, а уве-
рење о неосуђиваности прибавља школа службено. У поступку 
одлучивања о избору кандидата, директор ће извршити ужи 
избор кандидата који ће бити упућени на претходну проверу 
психофизичких способности, коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања, применом стандардизованих поступа-
ка. Пријаве слати на адресу школе или непосредно у школи, у 
времену од 08,00 до 14,00 часова.

0800 300 301 
(позив је бесплатан)

нсЗ позивни центар

http://www.nsz.gov.rs/
ВАшА прАВА АдресА:
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ваљЕво

поништеЊе огласа 
ош „прота матеја ненадоВиЋ“

14201 Бранковина
тел. 014/272-116, 272-611

Оглас објављен 04.12.2013. године у публикацији 
„Послови“, поништава се у целости.

техниЧКа шКола
14000 Ваљево, Косте Абрашевића 1

тел. 014/221-529

Наставник практичне наставе
са 50% радног времена, на одређено време до краја 

школске 2013/2014. године

УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер, дипломирани 
инжењер машинства, професор машинства, професор технике 
и машинства, дипломирани инжењер за управљање техничким 
системима - климатизација, грејање и хлађење, дипломирани 
инжењер за управљање техничким системима - процесна тех-
ника, дипломирани инжењер за управљање техничким систе-
мима - одржавање машина, струковни инжењер машинства из 
области машинско инжењерство, инжењер машинства, дипло-
мирани инжењер за развој машинске струке, виши стручни 
сарадник металске струке, наставник практичне наставе метал-
ске струке, мастер инжењер машинства претходно завршене 
студије првог степена-основне академске студије у области 
машинства, струковни инжењер машинства, специјалиста 
струковни инжењер машинства претходно завршене струковне 
студије у машинству, одговарајуће средње стручно образовање 
у области машинства, положен одговарајући специјалистички, 
односно мајсторски испит са петогодишњом праксом. Поред 
ових услова, кандидат треба да је стекао одговарајуће средње 
образовање за одговарајући образовни профил. Кандидат под-
носи: пријаву на конкурс (потисану); оверен препис дипломе 
или уверења о завршеној школи; уверење да се против кан-
дидата не води кривични поступак; извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија); уверење да је 
држављанин Републике Србије (оригинал или оверена фотоко-
пија). Уверење о општој здравственој способности доставиће 
кандидати који заснују радни однос по поменутом конкурсу. 
Особа за конктакт је секретар школе: Марија Мирковић, тел. 
062/8071-341.

врањЕ

ош „доситеј оБрадоВиЋ“
17500 Врање, Омладинска 20

тел. 017/400-351, 400-352

Наставник српског језика
на одређено време до повратка радника са функције 

директора школе

Наставник српског језика
са 95% радног времена, на одређено време до 

31.08.2014. године, за рад у Моштаници

Наставник српског језика
са 22,22% радног времена, на одређено време до 

31.08.2014. године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да 
имају одговарајуће образовање: професор српског језика и 
књижевности, професор српског језика и књижевности са 
општом лингвистиком, професор српске књижевности и језика, 
професор српске књижевности и језика са општом књижевно-

шћу, дипломирани филолог српског језика са јужнословенским 
језицима, дипломирани филолог српске књижевности са јуж-
нословенским књижевностима, професор, односно дипломи-
рани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски 
језик, дипломирани филолог српског језика са југословенс-
ким језицима, професор, односно дипломирани филолог за 
српскохрватски језик и југословенску књижевност, професор 
српскохрватског језика и опште лингвистике, професор срп-
скохрватског језика и југословенске књижевности, професор, 
односно дипломирани филолог за југословенску и општу књи-
жевност, професор југословенске књижевности са страним 
језиком, дипломирани филолог за књижевност и српски језик, 
дипломирани филолог за српски језик и књижевност, профе-
сор српског језика и књижевности у одељењима за национал-
не мањине, професор српског језика и српске књижевности, 
дипломирани компаратиста, мастер филолог (студијски про-
грам: српски језик и књижевност, српска књижевност и језик 
са општом књижевношћу, српски језик, српска књижевност, 
српска филологија).

Наставник руског језика
са 22,22% радног времена, на одређено време до 

31.08.2014. године, за рад у Моштаници

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за руски 
језик и књижевност, мастер филолог (студијски програм или 
главни предмет/профил руски језик), мастер професор језика и 
књижевности (студијски програм или главни предмет/профил 
руски језик).

Наставник математике
на одређено време до 31.08.2014. године

Наставник математике

УСЛОВИ: професор математике, дипломирани математичар, 
дипломирани математичар за теоријску математику и приме-
не, дипломирани математичар за рачунарство и информатику, 
дипломирани математичар - информатичар, професор матема-
тике и рачунарства, дипломирани математичар за математику 
економије, професор информатике - математике, дипломира-
ни математичар - астроном, дуипломирани математичар - при-
мењена математика, дипломирани математичар - математика 
финансија, дипломирани информатичар, мастер математичар, 
мастер професор математике, мастер професор математике и 
физике, мастер професор математике и информатике, мастер 
професор физике и математике, мастер професор информати-
ке и математике, дипломирани професор математике - мастер, 
дипломирани математичар - мастер, дипломирани инжењер 
математике - мастер, дипломирани математичар - професор 
математике, дипломирани математичар - теоријска математи-
ке, дипломирани инжењер математике, дипломирани матема-
тичар - теоријска математика, дипломирани инжењер мате-
матике, професор хемије - математике, професор географије 
- математике, професор физике - математике, професор биоло-
гије - математике, професор математике - теоријско усмерење, 
професор математике - теоријски смер, дипломирани матема-
тичар и информатичар.

Наставник физике
са 30% радног времена, за рад у Моштаници

УСЛОВИ: професор физике, дипломирани физичар, професор 
физике и хемије, дипломирани педагог за физику и хемију, про-
фесор физике и основа технике, дипломирани педагог за физи-
ку и основе технике, професор физике и математике, дипло-
мирани астрофизичар, дипломирани физичар за примењену 
физику и информатику, професор физике и хемије за основну 
школу, професор физике и основа технике за основну школу, 
дипломирани физичар за примењену физику, професор физике 
за средњу школу, дуипломирани физичар истраживач, дипло-
мирани професор физике и хемије за основну школу, дипло-
мирани професор физике и основа технике за основну школу, 
дипломирани физичар за општу физику, дипломирани физичар 
за теоријску и експерименталну физику, дипломирани педа-
гог за физику и ОТО, дипломирани астроном, смер астрофи-
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зика, професор физике - информатике, дипломирани физичар 
- медицинска физика, дипломирани професор физике - мастер, 
дипломирани физичар - мастер, мастер физичар, мастер про-
фесор физике, мастер професор физике и хемије, мастер про-
фесор физике и информатике, дипломирани физичар - мастер 
физике метеорологије, дипломирани физичар - мастер физи-
ке - астрономије, диполомирани физичар мастер медицинске 
физике, дипломирани професор физике, информатике -мастер, 
дипломирани физичар - професор физике -мастер, дипломи-
рани физичар теоријска и експериментална физика - мастер, 
дипломирани физичар примењена и компјутерска физика - 
мастер, дипломирани физичар - примењена физика и инфор-
матика - мастер, дипломирани физичар - професор физикле и 
основа технике за основну школу - мастер, дипломирани физи-
чар - професор физике и хемије за основну школу - мастер.

Наставник информатике и рачунарства
са 50% радног времена, на одређено време до 

31.08.2014. године

УСЛОВИ: професор информатике, професор информатике у 
образовању, професор информатике и техничког образовања, 
дипломирани инжењер информатике, дипломирани инжењер 
пословне информатике, дипломирани инжењер електротех-
нике - за рачунску технику и информатику, дипломирани 
математичар - за рачунарство и информатику, дипломирани 
инжењер организације рада, смер кибернетски, дипломирани 
инжењер организације - за информационе системе, дипло-
мирани инжењер за информационе системе, дипломирани 
инжењер организационих наука - одсек за информационе сис-
теме, дипломирани економиста - за економику, статистику и 
информатику, дипломирани математичар, професор математи-
ке, професор физике, дипломирани инжењер електротехнике, 
смер рачунске технике и информатике, дипломирани инжењер 
електротехнике, професор технике и информатике, професор 
техничког образовања, професор електротехнике, професор 
машинства, дипломирани инжењер менаџмента за инфор-
мационо - управљачке и комуникационе системе, професор 
информатике - математике, лица која су на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10.09.2005. године имала нај-
мање четири семестра информатичких предмета, дипломирани 
информатичар, дипломирани информатичар - пословна инфор-
матика, дипломирани информатичар - професор информатике, 
професор географије - информатике, дипломирани информа-
тичар - мастер, дипломирани професор географије - инфор-
матике мастер, професор физике - информатике, дипломира-
ни професор физике – информатике - мастер, дипломирани 
информатичар - мастер пословне информатике, дипломирани 
инжењер електротехнике за рачунарску технику и информати-
ку, дипломирани економиста за економску статистику и инфор-
матику, дипломирани физичар, дипломирани физичар - при-
мењена и компјутерска физика - мастер, дипломирани физичар 
- примењена физика и нформатика - мастер, мастер математи-
чар, мастер информатичар, мастер инжењер електротехнике и 
рачунарства, мастер економиста, мастер професор информати-
ке и математике, мастер професор информатике и физике, мас-
тер професор физике и информатике, мастер професор геогра-
фије и информатике, мастер професор технике и информатике, 
мастер професор информатике и технике, мастер инжењер 
информационих технологија, мастер инжењер организацио-
них наука (смер информациони системи и технологије или 
софтверско инжењерство и рачунарске науке), дипломирани 
инжењер електротехнике и рачунарства - мастер, дипломира-
ни инжењер организационих наука - мастер из информационих 
система и технологија, дипломирани професор информати-
ке и математике - мастер, дипломирани професор технике и 
информатике - мастер, дипломирани професор информнатике 
и технике - мастер, лица која су стекла академско звање мас-
тер, односно дипломирани - мастер морају да имају у оквиру 
завршених основних академских студија положено најмање пет 
испита из инфоорматичких предмета, од тога најмање један из 
области програмирања и два предмета из једне или две сле-
деће области: математика или теоријско рачунарство.

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2014. године

УСЛОВИ: сертификат Министарства просвете о савладаној 
уводној обуци за педагошког асистента.

Медијатекар
на одређено време до 31.08.2014. године

УСЛОВИ: дипломирани инжењер организације за информацио-
не системе, инжењер електротехнике за електротехнику, про-
фесор информатике, лица која испуњавају услове за рад на 
радном месту наставника разредне наставе и наставника пре-
дметне наставе у основној школи.

ОСТАЛО: да кандидати имају држављанство Републике Србије, 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, да нису осуђивани правноснажном судском пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскр-
нављење, за кривично дело примање или давање мита, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање. Доказ о испуњености услова 
из тач. 1 и 2 доставља се уз пријаву на конкурс. Испуњеност 
услова из тачке 3 - проверава школа посредством одгова-
рајућих служби Нациналне службе за запошљавање, доказ о 
испуњености услова из тачке 4 - прибавља школа. Конкурс је 
отворен осам дана од дана објављивања. Пријаве са доказима 
о испуњености услова конкурса достављати на адресу школе. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у раз-
матрање.

осноВна шКола „ВуК КараЏиЋ“
17512 Стубал

тел. 017/484-331

Педагошки асистент

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове у погледу 
стручне спреме по Правилнику о програму обуке за педагошке 
асистенте („Сл. гласник РС - Просветни гласник“ бр. 11/2010), 
као и услове за заснивање радног односа прописане чланом 
120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз 
пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: уверење о 
држављанству, диплому о стеченом средњем образовању, 
потврду да је завршио уводну обуку, извод из матичне књиге 
рођених. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање.

Наставник српског језика за I циклус
за 28% радног времена, на одређено време до краја 

школске 2013/14. године

Наставник српског језика за II и III циклус
за 39% радног времена, на одређено време до краја 

школске 2013/14. године

Наставник енглеског језика за I, II и III циклус
за 25,30% радног времена, на одређено време до 

краја школске 2013/14. године

Наставник дигиталне писмености за I, II и III 
циклус

за 15,36% радног времена, на одређено време до 
краја школске 2013/14. године
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Наставник математике за I циклус
за 28% радног времена, на одређено време до краја 

школске 2013/14. године

Наставник математике за II и III циклус
за 39,30% радног времена, на одређено време до 

краја школске 2013/14. године

Наставник основних животних вештина за I 
циклус

за 7,60% радног времена, на одређено време до 
краја школске 2013/14. године

Ннаставник физике за II и III циклус
за 9,40% радног времена, на одређено време до 

краја школске 2013/14. године

Наставник хемије за II и III циклус
за 9,40% радног времена, на одређено време до 

краја школске 2013/14. године

Наставник биологије за II и III циклус
за 9,50% радног времена, на одређено време до 

краја школске 2013/14. године

Наставник примењене науке за III циклус
за 6,90% радног времена, на одређено време до 

краја школске 2013/14. године

Наставник историје за II и III циклус
за 9,40% радног времена, на одређено време до 

краја школске 2013/14. године

Наставник географије за II и III циклус
за 9,40% радног времена, на одређено време до 

краја школске 2013/14. године

Наставник предузетништва за II и III циклус
за 7,10% радног времена, на одређено време до 

краја школске 2013/14. године

Наставник одговорног живљења и грађанског 
друштва за II и III циклус

за 7,10% радног времена, на одређено време до 
краја школске 2013/14 године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове у погледу 
стручне спреме по Правилнику о врсти образовања наставника 
који остварују програм огледа Функционалног основног обра-
зовања одраслих, као и услове за заснивање радног односа 
прописане чланом 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да при-
ложе: уверење о држављанству, диплому о степену и врсти 
стручне спреме, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
савладаном Интегралном програму обуке за остваривање про-
грама функционалног основног образовања одраслих. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Наставници остварују Програм огледа функцио-
налног основног образовања одраслих.

вршац

ош „јоВан јоВаноВиЋ Змај“
26370 Хајдучица, Валентова 3

тел. 013/864-223

Административни радник

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има 
IV степен стручне спреме и 1 годину радног искуства.

Помоћни радник
у издвојеном одељењу у Старом Лецу

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има 
завршен III степен стручне спреме.

ОСТАЛО: Поред горенаведених услова, кандидат треба да 
испуњава и следеће опште услове: да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правоснажном 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 родоскрнављење, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности 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 језик на коме се 
обавља васпитно-образовни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: биографске податке, 
односно радну биографију; оверен препис дипломе о завр-
шеном одговарајућем образовању; уверење о држављанству; 
извод из матичне књиге рођених; лекарско уверење да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима (подноси изабрани кандидат пре заључења уго-
вора о раду). Доказ из тачке 2 услова прибавља установа по 
службеној дужности. Пријаве се достављају у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса на горенаведену адресу. Телефон 
за додатне информације 013/864-223. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узети у разматрање.

ЗајЕЧар

шКола За осноВно и средЊе оБраЗоВаЊе 
„јелена мајстороВиЋ“
19000 Зајечар, Тимочке буне 14

тел. 019/429-744

Дефектолог-олигофренолог-васпитач у 
продуженом боравку

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дефектолог-олигофрено-
лог.

Дефектолог-олигофренолог-наставник 
индивидуалне наставе за психомоторне вежбе

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дефектолог-олигофрено-
лог.

Дефектолог-соматопед-телесна инвалидност-
наставник индивидуалне наставе за корективно 

превентивне вежбе

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дефектолог-соматопед-те-
лесна инвалидност, сходно Правилнику о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гл. РС - Просветни гласник РС“, 11/2012, 15/2013).

Обука за активнО  
тражење пОсла
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Дефектолог-олигофренолог-професор 
разредне наставе

УСЛОВИ: VII степен, дефектолог-олигофренолог.

Наставник практичне наставе за подручје 
текстилство и кожарство

38% радног времена

УСЛОВИ: VII, VI или V степен стручне спреме - дипломирани 
инжењер технологије текстила, инжењер технологије тексти-
ла, одговарајући V степен стручне спреме, ВКВ радници и лица 
са положеним специјалистичким испитом.

Професор основа природних дисциплина
30% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме - дипломирани физи-
ко-хемичар, професор физике-дипломирани физичар; про-
фесор хемије, односно дипломирани хемичар, дипломирани 
дефектолог олигофренолог са завршеном педагошком акаде-
мијом за учитеље, односно вишом педагошком школом - група 
хемија-физика, хемија-биологија и физика-биологија.

Професор енглеског језика
са 30% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме - професор, односно 
дипломирани филолог за енглески језик и књижевност.

Наставник грађанског васпитања за II циклус 
основног образовања

15% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме - професор педагогије, 
дипломирани педагог, општи смер или смер школске педаго-
гије, дипломирани школски педагог-психолог, професор пси-
хологије, дипломирани психолог-општи смер или смер школске 
психологије, дипломирани школски психолог-педагог, дипло-
мирани школско клинички психолог, професор историје, про-
фесор историје и географије, професор страних језика, дипло-
мирани социјални радник са положеним стручним испитом. 
Посебни услови: Лице може да изводи наставу уколико је сав-
ладало програм обуке за извођење наставе из грађанског вас-
питања за одговарајући разред, односно ако је претходно завр-
шило неки од програма предвиђених Правилником о степену и 
врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни 
рад из изборних предмета у основној школи.

Наставник грађанског васпитања у средњој 
школи

20% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме - лице које испуњава усло-
ве за наставника школе, лице које испуњава услове за стручног 
сарадника стручне школе, дипломирани етнолог, етнолог-ан-
трополог, професор одбране и заштите. Посебни услови: Лице 
може да изводи наставу уколико је похађало један од програма 
предвиђених Правилником о врсти стручне спреме наставни-
ка и стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама.

Професор музике
10% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме - академски музичар, 
дипломирани музичар-музички педагог или дипломирани 
музички педагог, дипломирани музичар-музиколог, дипломира-
ни дефектолог олигофренолог са завршеном вишом музичком 
школом, односно вишом педагошком школом - група за музичко 
образовање.

Професор физичког васпитања  
(изабрани спорт)
5% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме - професор физичког вас-
питања, професор физичке културе, дипломирани педагог 
физичке културе.

ОСТАЛИ УСЛОВИ ЗА СВА РАДНА МЕСТА: Уз пријаву на конкурс 
кандидати су дужни да поднесу: основне биографске податке; 
диплому о завршеној школи; уверење о држављанству; доказ 
о познавању језика на коме се остварује образовно васпитни 
рад. Кандидати за радна места под редним бројевима 5, 6, 7, 8, 
9, 10 и 11 морају поред превиђене стручне спреме поседова-
ти и дефектолошку оспособљеност. Уколико кандидат не при-
ложи оригиналну документацију, у обавези је да достави ове-
рене фотокопије истих. Предложена конкурсна документација 
не сме бити старија од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити узете у разматрање. Рок за пријаву је 8 дана 
од дана објављивања.

ЗрЕњанин

осноВна шКола „јосиф маринКоВиЋ“
23272 Нови Бечеј, Јосифа Маринковића 79

тел. 023/771-041

Секретар
на одређено време до повратка запосленог са 

привремене спречености за рад

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове на 
основу члана 120. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011 и 55/2013):
1. одговарајуће образовање - VII/1 степен стручне спреме, 
предвиђен систематизацијом радних места у основном обра-
зовању;
2. да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима;
3. да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично 
дело за које изречена 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 родоскрнављење, за кривично дело при-
мања мита или давања мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (прибавља школа службеним путем);
4. држављанство Републике Србије.
Кандидати по расписаном конкурсу дужни су да достављају 
следећа документа: молбу са краћом биографијом, оригинал 
или оверен препис дипломе (као доказ о испуњености услова у 
погледу стручне спреме), уверење о држављанству (уверење, 
не старије од шест месеци)
- извод из матичне књиге рођених.
Доказ о испуњености услова из тачке 2 (психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и ученицима) - канди-
дат подноси пре закључења уговора о раду. Рок за подношење 
пријава са потребном докуметацијом је 8 дана од дана објављи-
вања, на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ош „милоје ЧуплиЋ“
Нови Бечеј, Маршала Тита 6

Конкурс објављен у публикацији „Послови“ број 547, од 
11.12.2013. године, поништава се у целости.

 Наука и образовање
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средЊа поЉоприВредна шКола 
ЗреЊанин

23000 Зрењанин, Народног фронта 3

Наставник стручних предмета пољопривредне 
струке

на одређено време

и то за следеће предмете:

- 20% предузетништво (за образовни профил: пољопривредни 
техничар)
- 52% практична настава (за образовни профил: пољопривред-
ни техничар 2. разред)
- 28% биљна производња 1 - практична настава (образовни 
профил: техничар хортикултуре)

УСЛОВИ: у радни однос може бити примљен кандидат који 
испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег образо-
вања:

За предмет предузетништво:
- дипломирани инжењер пољопривреде, сви одсеци или сме-
рови
- дипломирани инжењер агрономије
- дипломирани економиста
- мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне 
академске студије на одсеку: Агроекономија, Ратарство и повр-
тарство, Воћарство и виноградарство, Хортикултура, Фитоме-
дицина, Мелиорације, Пољопривредна техника, Зоотехника 
или Сточарска производња
- мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне 
академске студије на одсеку: Пејзажна архитектура
- мастер инжењер шумарства, односно пољопривреде, прет-
ходно завршене основне академске студије из области: Пејзаж-
не архитектуре и хортикултуре
- мастер економиста, претходно завршене студије првог степе-
на - основне академске студије у области Еконимије.

За предмет биљна производња 1 (образовни профил: 
пољопривредни техничар):
- дипломирани инжењер пољопривреде, смер ратарско-повр-
тарски
- дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство
- дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство и повр-
тарство
- дипломирани инжењер пољопривреде за хортикултуру
- дипломирани инжењер пољопривреде, смерови: ратар-
ство-повртарство, општи или хортикултура
- дипломирани инжењер пољопривреде, одсек или смер ратар-
ски
- дипломирани инжењер агрономије
- мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне 
академске студије на одсецима: Ратарство и повртарство или 
Хортикултура.

За предмет практична настава, за образовни профил: техничар 
хортикултуре (у првом разреду за садржаје програма педоло-
гије и агрохемије са физиологијом биља):
- дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство
- дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство и повр-
тарство
- дипломирани инжењер пољопривреде, смерови: ратар-
ство-повртарство, општи или хортикултура
- дипломирани инжењер пољопривреде, одсеци или смерови: 
ратарски и воћарско-виноградарски
- дипломирани инжењер пољопривреде за воћарство и 
виноградарство
- дипломирани инжењер пољопривреде за хортикултуру
- дипломирани инжењер пољопривреде за мелиорације
- дипломирани инжењер пољопривреде за мелиорације 
земљишта
- дипломирани инжењер пољопривреде за заштиту биља и пре-
храмбених производа

- дипломирани инжењер пољопривреде, смер заштита биља
- дипломирани инжењер пољопривреде, смер или одсек за 
заштиту биља
- дипломирани инжењер агрономије
- мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене студије 
првог степена - основне академске студије на одсецима: Ратар-
ство и повртарство, Воћарство и виноградарство, Хортикулту-
ра, Фитомедицина или Мелиорације.

ОСТАЛО: поред тога, сви кандидати морају испуњавати сле-
деће услове:
- поседовање психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима
- поседовање држављанства Републике Србије
- неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело при-
мање 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 међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
- непостојање дискриминаторног понашања на страни канди-
дата утврђеног у складу са законом
- да има образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом пре-
носа бодова.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање.
Кандидати су уз пријаву на конкурс дужни да доставе:
- доказ о држављанству Републике Србије (уверење о 
држављанству и извод из матичне књиге рођених);
- оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању;
- оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу (осим за приправ-
нике и друга лица која могу засновати радни однос без положе-
ног одговарајућег испита);
- доказ да кандидат зна језик на ком се остварује образовно - 
васпитни рад;
- доказ исправе коју издаје високошколска установа, а којом 
доказују да су стекли образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина из члана 8. став 4. Закона о основама 
система образовања и васпитања, односно да су на студијама 
положили испите из психологије и педагогије, у складу са чла-
ном 121. став 10. овог Закона.
Пре закључења уговора о раду кандидат је дужан да достави 
доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима. Доказ да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
нити за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију - прибавља школа. У поступку 
одлучивања о избору наставника, васпитача и стручног сарад-
ника, директор врши ужи избор кандидата које упућује на прет-
ходну психолошку процену способности за рад са децом и уче-
ницима, у року од осам дана од дана истека рока за подношење 
пријава. Психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, 
применом стандардизованих поступака. Директор доноси одлу-
ку о избору наставника, васпитача и стручног сарадника у року 
од осам дана од дана добијања резултата психолошке процене 
способности за рад са децом и ученицима. Пријаве слати на 
адресу: Народног фронта 3, 23000 Зрењанин. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити код секретара школе и на број 
телефона: 023/562-189.

 Наука и образовање
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Обука за
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посао се тражи
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предност

Запослимо 
Србију 

Локални акциони планови запошљавања
Запослимо Србију 

Национална служба
за запошљавање

Регионална политика запошљавања

Пословни центри НСЗ
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испред свих

Национална служба
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Друштвена одговорност

ПРИОРИТЕТИ У 
ЗАПОШЉАВАЊУ

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха

Шанса за младе

Школа је знање, 
посао је занат

Национална служба
за запошљавање
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на тржишту 

рада

Подршка
запошљавању особа

са инвалидитетом
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Поставите 
питања
Телефон:  
011/29 29 509 

Адреса: 
Послови - Национална 
служба за запошљавање
Дечанска 8/3
11000 Београд

e-mail:  
novine@nsz.gov.rs
aleksandra.bacevic@nsz.gov.rs

Да ли евентуално кашњење са предајом саветнику Дневника тражења пос-
ла, према индивидуалном плану запошљавања, повлачи и брисање са еви-
денције?
Дневник тражења посла представља само један од елемената који може да се нађе у ин-
дивидуалном плану запошљавања лица, као договорен начин рада између лица и савет-
ника у процесу решавања проблема незапослености. Наиме, уколико су саветник и лице 
договорили да ће једна од активности бити и вођење евиденције о томе где је лице све 
конкурисало, код ког послодавца, када и какви су резултати, тај договор би требало да 
буде испоштован.
Напомињемо да, према Закону о запошљавању и осигурању за случај незапослености, 
поред права које незапослено лице може да оствари, постоје и обавезе које мора да испуни, 
као што је нпр. јављање у заказаним терминима, одазивање на позив НСЗ ради упућивања 
послодавцу или укључивање у мере и слично. Међутим, напомињемо и да се брисање са 
евиденције НСЗ врши искључиво у случајевима ако лице без оправданог разлога не извр-
шава своје обавезе. Уколико постоје оправдани разлози, о њима треба обавестити савет-
ника.
Претпостављамо да из оправданих разлога нисте били у могућности да доставите Днев-
ник тражења посла када је договорено, те вам предлажемо да се јавите свом саветнику и 
о томе га обавестите.

Kоме је потребно да се обратим и шта је потребно да бих обезбедила оцу 
здравствену књижицу? Он је тренутно незапослен, а последња фирма у 
којој је радио је под стечајем. Фирма није уплаћивала здравствено осигу-
рање. Здравствена заштита је неопходна ради лекова и терапија које мора 
да прима. Чула сам да постоји неки вид здравствене књижице за хитне 
случајеве и да је то можда једини начин да му се обезбеди било какав вид 
здравствене заштите.
Уколико су грађани по престанку радног односа корисници новчане накнаде по решењу 
Националне службе за запошљавање, могу на основу тог решења и пријаве НСЗ на обавез-
но здравствено осигурање филијали према месту пребивалишта да буду обавезно здрав-
ствено осигурани као особе које остварују новчану накнаду по прописима о запошљавању. 
Преко родитеља и дете може да буде здравствено осигурано као члан породице.
Уколико грађани нису остваривали право на новчану накнаду преко НСЗ, а немају други 
сопствени основ осигурања (на пример, по основу бављења послом за који остварују угово-
рену накнаду или по основу бављења пољопривредом), могу да буду обавезно здравствено 
осигурани као незапослени и друга категорија социјално угрожених лица чији су месечни 
приходи испод прихода који је прописан као цензус за стицање својства осигураног лица 
и чланови уже породице. Као доказ подноси се лична карта на увид, фотокопија радне 
књижице, изјава о члановима породице и приходима по члану породице са којима лице 
живи у заједничком домаћинству (образац ЦЗ), која се добија у филијали/испостави према 
месту пребивалишта, а коју попуњава лице које треба да се осигура као незапослена особа.
За све детаљније информације обратите се Републичком заводу за здравствено осигурање.

Као незапослена особа пријављена на евиденцију Националне службе за за-
пошљавање покушао сам да остварим своје право на здравствену заштиту. 
Међутим, у Републичком фонду за здравствено осигурање су ми рекли да 
немам право на бесплатно осигурање, већ да морам да се обратим земљо-
радничкој задрузи, јер поседујем више од 0,5 хектара земље. У задрузи су 
ми потврдили ову информацију и рекли да морам да плаћам око 80.000 
динара годишње, односно чланарину и здравствено осигурање. Да ли је у 
питању неки неспоразум или су ови прописи заиста на снази?
Евиденција незапослених НСЗ више не игра улогу у доказивању и остваривању права на 
здравствену заштиту - не издајемо више ни потврде за здравствене књижице да су лица 
на евиденцији (наравно, изузетак су корисници новчане накнаде, али то овде није случај), 
тако да нисмо у могућности да говоримо на ову тему, да ли су заиста такви услови, шта 
се све тражи од документације и сл. Ово је питање за РФЗО, јер је у питању њихов пропис, 
односно они цене испуњеност услова за осигурање по неком од основа предвиђених њихо-
вим прописом. На ваше питање може да одговори надлежни фонд здравства у општини, 
па вам саветујемо да се њима и обратите, а за све што се тиче осигурања по неком основу 
(запослени, пољопривредници и остали) - надлежном фонду ПИО.

ДНЕВНИК 
ТРАЖЕЊА ПОСЛА
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Пословни мост Србија-Аустрија-Европа

Србија је за Аустрију једно од најзанимљивијих и најдинамичних тржишта Европе, те 
постоји интерес за даљим интензивирањем кооперације

Сенат привреде Србије у Аустрији у оснивању, који има 
за циљ да подстакне инвеститоре да улажу у Србији и да из 
ње извозе, представљен је у Бечу, на скупу „Пословни мост 
Србија, Аустрија, Европа“. Министар пољопривреде Драган 
Гламочић је на овом скупу нагласио да развој предузет-
ништва и индивидуалних бизниса заслужује посебну улогу 
у будућој националној економској политици.

„Како је до сада развој предузетништва углавном био ус-
мерен ка услужним делатностима, развијање предузетништ-
ва у производним делатностима, а нарочито у пољопривре-
ди, намеће се и као услов и као потреба“, казао је Гламочић на 
скупу Сената привреде Аустрије, а преноси „Танјуг“.

Министар је истакао да је улога државе од пресудног 
значаја, јер својим институционалним уређењем и систем-
ским решењима треба да омогући синергетски ефекат свих 
појединачних сектора привреде, као стуба економског раз-
воја земље. 

„Пре свега, мислим на примену успешне фискалне поли-
тике, рационалну јавну потрошњу, контролу јавног дуга, а на-

рочито на успешно креирање јавних политика. Основни циљ 
треба да нам буде стварање услова за динамичан и одржив 
индустријски раст и развој“, нагласио је Гламочић и додао 
да изградњом јаког институционалног система држава тре-
ба да буде одлучна у успостављању здравог инвестиционог 
амбијента који ће привући и домаће и стране инвеститоре, 
спремне за дугорочна улагања. Ово се може постићи како 
фискалним олакшицама за гринфилд или браунфилд инвес-
тиције, тако и стимулативном социјалном политиком и поли-
тиком запошљавања. 

„Економски посматрано, јачање конкурентности до-
маћих производа, уз стварање слободног тржишта, најбољи 
је начин за дугорочан развој индустрије. Потребно је перма-
нентно радити на унапређењу целокупног маркетиншког 
ланца, почев од квалитетног истраживања тржишта, преко 
увођења савремених технолошких процеса производње, па 
све до крајњег тржишног пласмана“, истакао је министар.

Прехрамбена индустрија, према његовим речима, на-
рочито је важна идустријска грана, не само за обезбеђење 
сигурности грађана, већ и као један од носилаца извоза Ср-
бије. И поред тога што је пољопривреда са прехрамбеном ин-
дустријом водећи извозни сектор српске привреде и једини 
сектор који остварује суфицит у размени, постоји тенденција 
извоза примарних производа ниже додатне вредности.

ЗанимЉиВо и  
динамиЧно трЖиште

Сенат привреде Србије у Аустрији
Сенат привреде Србије у Аустрији, који је у оснивању и 

званично ће бити представљен у Београду крајем фебруара, 
настојаће да окупи здрава мала, средња и велика предузећа 
и предузетнике који желе међусобно да сарађују, изјавио је за 
„Танјуг“ Иван Грос, председник Управног одбора Сената.

„Један од најважнијих циљева нам је да окупимо такве пре-
дузетнике. Намеравамо да на тој основи покушамо да интен-
зивније радимо на извозним програмима и стратешки их поста-
вимо, пре свега на аустријско и немачко, а тиме и на европско 
тржиште“, навео је Грос. С друге стране, Сенат ће покушати да 
заинтересује праве инвеститоре који желе да улажу у Србију.

„Ниједан инвеститор неће доћи у Србију да би био само на 
српском тржишту, већ да једном модерном производњом и ни-
жим трошковима буде конкурентан на европском тржишту. То 
је његов интерес, али и стратешки интерес Србије. Желимо да 
побољшамо инвестициону климу и покушамо да анимирамо 
компаније у Србији које имају жељу да се уклопе у такав кон-
цепт“, нагласио је Грос.

Произвођачи соје траже  
 ознаку за храну без ГМО

Европски произвођачи 
соје позвали су Европску унију 
да више усмери потрошаче на 
храну која није прављена од 
генетски модификованих (ГМ) 
производа, можда и да уведе оз-
наку „Без ГМО“ у прехрамбеној 

индустрији на европском нивоу. Поједине земље имају нацио-
налне режиме означавања хране без ГМО, али се они прилич-
но разликују. Од компанија у ЕУ захтева се само да означавају 
производе који имају више од 0,9% ГМО. Бројна истраживања 
показују да већина Европљана није за ГМ храну и да их углав-
ном брине да ли је безбедна.

Европска комисија у јулу 2010. године предложила је да 
се чланицама ЕУ омогући већа флексибилност у одлучивању 
о узгоју ГМО. Бројне земље ЕУ примењују тзв. заштитну клау-
зулу, на основу које могу привремено да ограниче или забра-
не употребу и/или продају ГМ производа на својој територији. 
Међутим, чланица мора да има оправдане разлоге због којих 
сматра да ГМ производ представља претњу здрављу људи или 
животној средини. 

У ЕУ је дозвољена комерцијална производња само две ГМ 
културе - кукуруза отпорног на инсекте и кромпира са мо-
дификованим скробом за индустријску употребу. Од укупно 
129.000 хекатара, на колико се у 2012. години у ЕУ гајио ГМ ку-
куруз, више од 90% је у Шпанији. Седам чланица ЕУ - Аустрија, 
Бугарска, Француска, Грчка, Мађарска, Немачка и Луксембург, 
увеле су националне заштитне забране производње Монсанто-
вог кукуруза МОН 810 отпорног на инсекте.
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Пословни центар Филијале 
Сомбор НСЗ, у сарадњи са Пореском 
управом Филијале Сомбор, одржао 
је протекле недеље презентацију о 
попуњавању обједињене пореске 
пријаве, у циљу правовременог ин-
формисања корисника олакшица по 
чл. 45, 45а и 45б Закона о доприноси-
ма за обавезно социјално осигурање 
о новинама у пореском систему. 

Новим Правилником о пореској 
пријави за порез по одбитку вршиће 
се размена података са Пореском 
управом електронским путем, почев од 1. јануара 2014. годи-
не. Применом овог правилника, подаци генерисани у Порес-
кој управи по основу појединачне пореске пријаве за порезе 
и доприносе (ППП ПД), електронски ће се достављати Нацио-
налној служби за запошљавање, у циљу контроле олакшица 
по чл. 45, 45а и 45б Закона о доприносима за обавезно со-
цијално осигурање. 

Презентацији одржаној у прос-
торијама Националне службе за за-
пошљавање присуствовао је велики 
број књиговодствених агенција и 
књиговођа. Слободан Катанић, по-
рески инспектор Пореске управе, у 
свом излагању присутне је упознао 
са разлозима увођења електронских 
пријава: унапређење пословних 
процеса коришћењем информацио-
но-комуникационих технологија, 
лакше, једноставније и брже ис-
пуњавање обавеза према Пореској 
управи, боље информисање порес-

ких обвезника о њиховим правима и обавезама. 
На сајту Пореске управе свим корисницима доступни су 

подаци о предлогу измена, корисничко упутство за примену 
према предложеним изменама, спецификација валидације 
и обрачуна, техничка упутства и примери и листа често по-
стављаних питања.

     Г.Предојевић

„Специфичност развоја прехрамбене индустрије је њена 
директна повезаност са растом примарне пољопривред-
не производње, која је у великој мери сезонски условљена. 
Иако прехрамбену индустрију у Србији карактеришу неиско-
ришћени потенцијали и недостатак складишних капацитета, 
овај сектор изузетно је атрактиван како за домаће, тако и за 
стране инвеститоре“, указао је Гламочић и подсетио да аг-
робизнис у највећој мери користи преференцијални приступ 
тржиштима земаља са којима је Србија потписала трговин-
ске споразуме, на основу којих се српским производима 
обезбеђује веома повлашћен пласман. Гламочић је поновио 
да ће Србија остати без генетски модификованих организама 
у прехрамбеној индустрији. 

„Нећемо дозволити гајење и исхрану људи са генетски 
модификованим организмима и желимо да радимо на про-
изводњи органске хране“, поручио је Гламочић присутнима, 
позвавши аустријске инвеститоре да улажу свој капитал у 
Србију.

Његов аустријски колега, Николаус Берлаковић, истакао 
је да је званични Беч увек сматрао Србију делом Европе и да 
се нада да ће ускоро постати и део ЕУ. 

„За мене је Србија једно од најзанимљивијих и најдина-
мичних тржишта Европе. Спознали смо тај потенцијал још 
пре много година“, нагласио је аустријски министар. И поред 
већ добре сарадње, Аустрија има интерес за даљим интен-

зивирањем кооперације са Србијом, а посебне шансе види у 
прехрамбеном сектору. 

Председник Управног одбора Рајфајзен банке интерна-
ционал, Карл Севелда, очекује опоравак Србије, позитивно 
оцењује кораке на путу ка ЕУ, те верује да ће почетком идуће 
године отпочети преговори са Бриселом. Према његовим ре-
чима, Рајфајзен банка би имала предности од учлањења Ср-
бије у ЕУ, указујући да у Србији тренутно постоји закон који 
од банке захтева највиши ниво сопственог капитала. 

Председник Савета привреде Аустрије, Ерхард Бусек, 
указао је на повезаност две земље, не само кроз историју, 
него и у склопу чињенице да у Бечу живи велики број Срба. 
Говорећи о Дунавској стратегији похвалио је Србију, јер она 
даје велики допринос и водећа је у расправи о томе шта се 
може учинити на Дунаву. Такође, изразио је жељу да све 
више српских предузећа инвестира у Аустрију, додајући да је 
привреда мост сарадње земаља. Вусек је похвалио актуелну 
српску владу, рекавши да је импозантно оно што је учинила у 
савладавању проблема, те да је потребно наградити и одати 
признање.

    А.Б.

елеКтронсКе пријаВе

Значај дијаспоре
На скупу су директор „Аграна“ Јохан Марихарт и директор 

српског предузећа „Сто посто“ Зоран Вукадиновић представили 
своја предузећа. Марихарт је оценио да у Србији постоји потен-
цијал за инвестиције и сарадњу, а Вукадиновић да су будућност 
и потенцијали Србије у пољопривреди. 

Председник Управног одбора РТВ Б92, Веран Матић, ука-
зао је да је дијспора златни рудник за развој српске привреде и 
да је потребно исправно опхођење са њом. Као пример је навео 
Тимочку крајину, из које је у Аустрију отишао велики број грађа-
на, а која има суфицит у робној размени са Аустријом. Такође, 
истакао је да недостаје српска кућа, односно српски пословни 
центар у Бечу, у којем би се могли обавити бројни послови за које 
би било потребно много времена у Србији. 

Председник Управног одбора Сената привреде Србије у 
оснивању, Иван Грос, објаснио је да је жеља Сената привреде 
Аустрије да се у српском сенату нађу искусни предузетници 
и представници малих и средњих предузећа. Сенати у Бечу и 
Београду непосредно ће сарађивати и бити мост између прив-
редника две земље.
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У Београду одржан последњи округли сто у оквиру Matchdo пројекта

Неусклађеност понуде и тражње на тржишту рада треба решавати брзо, успостављањем 
стандардизованог система неформалног образовања, изменама система формалног 
образовања и активним, координираним непосредним партнерством свих учесника 

тржишта рада

Уорганизацији београдске филијале Националне служ-
бе за запошљавање, у Привредној комори Београда је 
одржан округли сто на тему „Развој наставних пла-
нова и програма који одговарају локалним условима, 

потребама тржишта рада и доступним технологијама - Нове 
вештине за нове послове“, који је окупио 40 учесника - пред-
ставнике компанија, Министарства рада, запошљавања и 
социјалне политике, Министарства омладине и спорта, пред-
ставнике образовних институција, Привредне коморе, Град-
ског центра за социјално предузетништво Београда и друге.  

Био је то последњи у низу округлих столова који су пре 
Београда одржани у седам градова и општина у Србији, као 
део пројекта „Подизање учинка и конкурентности и усклађи-
вање потреба привреде са понудом тржишта радне снаге, 
путем умрежавања јавног и приватног сектора (Matchdo 
projekat), који је у оквиру Програма целоживотног учења 
финансиран од стране Европске комисије. Пројекат Matchdo 
кроз форму партнерства заједнички спроводе Отворени уни-
верзитет Суботица, Национална служба за запошљавање и 
Покрајински секретаријат за образовање, управу и нацио-
налне заједнице из Новог Сада. 

Учити од најбољих
Циљ округлог стола био је размена мишљења и искуста-

ва представника компанија, образовних институција и реле-
вантних државних институција, са намером да се идентифи-
кују знања и вештине које најчешће недостају кандидатима 
за запослење, како би тржиште радне снаге било спремније 
да изађе у сусрет будућим потребама послодаваца.

„У циљу унапређења тржишта рада, Национална служба 
за запошљавање већ три године ради анализу и прогнози-
рање потреба тржишта рада кроз анкету послодаваца, како 
би на основу тога кроз активне мере запошљавања, обуке, 
доквалификације и друге програме, изашли у сусрет њихо-
вим потребама и помогли у запошљавању лица која су на 
нашој евиденцији. Уверен сам да ће учесници овог округлог 
стола понудити конкретне предлоге који ће помоћи како у 
конципирању програма НСЗ, тако и покренути систем да се 
образује кадар који ће нашу привреду учинити конкурент-
нијом“, рекао је Радојица Крговић, в.д директора Филијале за 
град Београд НСЗ. 

Пројектна активност која је претходила београдском и 
другим округлим столовима обухватила је анкетирање 40 
великих страних инвестиционих компанија које послују у 8 
градова у Србији, као и мала и средња предузећа са домаћим 
капиталом, са циљем добијања информација о захтевима 
послодаваца приликом процеса запошљавања. 

„Иностране компаније које долазе у Србију доносе и нове 
технологије и другачији приступ раду, па се често дешава да 
ни трећина оних који конкуришу не испуњава тражене стан-
дарде за одређени посао. Са друге стране, домаћа предузећа 
нису заинтересована да приме младе људе на праксу. Крајњи 
циљ овог пројекта је да покушамо да идемо у сусрет потреба-
ма послодаваца. Намерно смо и бирали 8 градова који имају 
највише тих, назовимо их гринфилд инвестиција, компанија 
које ће отварати или су већ отвориле радна места. У првом 
реду смо се фокусирали на компаније које планирају отва-
рање нових радних места, јер је наш циљ да идемо у сусрет 
потребама. Крајњи резултат би требало да буде почетак при-
преме људи за оно што ће будућим послодавцима требати“, 
каже Павле Будинчевић, менаџер пројекта.

Током приказа стања у формалном образовању и дебате 
о знањима потребним за тржиште рада, чуло се да образовни 
систем значајно утиче на повећање незапослености, јер проз-
води кадар за радна места која не постоје. Узроци могу бити 
у томе што се у Србији држава бави и основним и средњим и 

подстицаЊе партнерстВа
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високим образовањем, за разлику од Немачке, где локална 
самоуправа брине о основном, а привреда организује средње 
и стручно образовање. Треба да учимо од најбољих, сматрају 
учесници округлог стола, али и истичу да је потребно знати 
шта Србија планира у наредним деценијама, какву страте-
гију дугорочног привредног развоја и у оквиру тога одреди-
ти улогу образовања. Представници образовних институција 
су свесни да образовни систем Србије мора  много брже да 
прати промене на тржишту, јер се већ деценијама дешава да 
годишње остане непопуњено око 30.000 радних места за за-
натска занимања која недостају нашем тржишту рада.   

Кроз праксу у привредну реалност
Да привреда треба и може да се укључи у процес обра-

зовања и да је најбољи и најјефтинији пут до потребног кадра 
кроз праксу, где се стичу сва знања и вештине које тражи 
послодавац, показали су примери добре праксе које су наво-
дили представници компанија - учесника дебате. Компаније 
у Србији су препознале значај људских ресурса. Велики број 
улаже у корпоративне обуке, едукације из области меких 
вештина (soft skills - тимски рад, комуникацијске вештине, 
управљање временом), обуке за стране језике, за рад на ра-
чунару, обуке продаје и маркетинга, као и различите стручне 
и техничке обуке. 

Гордана Мамула Лазић, представница „Јат технике“, 
рекла је да се 80% ученика ваздухопловне школе који су на 
пракси у „Јат техници“ и запосли. 

Компанија „Делез“ Србија (Delhaize), која има више од 
200.000 запослених, сарађује са преко 16 средњих школа и 
факултета широм Србије, кроз програме праксе и стипендија. 
Од септембра ове године у тој компанији је на пракси 500 
ученика средњих школа образовних профила: месар, пекар, 
трговац и касир, као и 50 стипендиста, студената економског 
факултета, факултета организационих наука и саобраћајног 
факултета, из Београда и Новог Сада. Милица Сретић Тана-
сијевић, представница „Делезе“ Србија, сматра да би ђацима 
било корисно када би представници различитих компанија 
повремено гостовали у школама. 

О примеру добре праксе говорила је Светлана Радовић, 
из „Телекома“ Србија, компаније која ће кроз Споразум о са-
радњи са Министарством омладине и спорта - Фондом за 
младе таленте, у наредне четири године омогућити стручно 
усавршавање младих кроз праксу у области информационих 
и телекомуникационих технологија које су све траженије у 
земљи и свету. Стипендисти Фонда, поред праксе за стицање 
радног искуства у „Телекому“, имају и могућност запошља-
вања. У овој години у тој компанији на пракси је 59 студената 
и 25 ученика. У „Телекому“ ради више од 2.500 људи са висо-
ком стручном спремом, од тога је више од 1.500 инжењера, а 
многи који су своје прве пословне кораке учинили у „Телеко-
му“ данас раде као менаџери других великих фирми.

Пракса и за наставнике
Образовање и усавршавање уопште, а посебно образо-

вање одраслих, данас се сматрају условом опстанка и раз-
воја модерних друштава. И док је у ЕУ концепт целоживотног 
учења организована, стандардизована и  кредибилна едука-
тивна активност, јер је у непосредној  функцији веће друштве-
не продуктивности и бржег и лакшег запошљавања, исто-
времено је у Србији смањен број институција за образовање 
одраслих. Поређења ради, Србија има око 500-750, а у Мађар-
ској је активно 5000 субјеката који се баве образовањем одра-
слих. Тачне статистике нема, али су процене да је у неки вид 
неформалног образовања одраслих у Србији укључено око 3% 
популације старости између 25 и 60 година, док је у ЕУ тај 
проценат 9,5%, а у скандинавским земљама 20-30%. 

Учесници дебате су указали да се и наставници, који 
би требало да буду компетентни едукатори, суочавају са 
проблемом застарелих знања. Зорица Ђоковић, из Технич-
ке школе „Дрво арт“, предлаже да се практична настава код 
послодаваца, у компанијама, организује како за ђаке, тако и 
за наставнике. Она је указала да се наше школство суочава 
са проблемом незаинтересованости деце за упис занатских 
занимања и да нам је потребна реафирмација и популари-
сање занатских занимања и заната. Ове године су само три 
ђака уписала трећи степен за тапетара и то је аларм да Ср-
бија треба да стимулише школовање занатског кадра, јер ће 
ускоро бити приморана да га увози. Најстручнији занатски 
кадар одлази у иностранство због неупоредиво бољих фи-
нансијских услова и односа друштва према њиховом раду и 
звању. Већ се сада може предвидети да Србија за 10 година 
неће имати домаћих школованих столара, јер нико не упи-
сује овај смер. Због малог интересовања младих за занатска 
занимања ове године је угашено 120 одељења у средњим 
стручним школама, док у исто време послодавци имају про-
блема са запошљавањем различитих профила - зидари, теса-
ри, столари, заваривачи. 

„Заваривач мора да изгори 100 килограма електроде 
да би се обучио у доброг мајстора, а овде током практичног 
рада у школи добије 5 килограма, па шта очекујемо“, указао 
је један од учесника округлог стола, говорећи о проблемима 
у реализовању практичне наставе у школама. Наглашена је 
и потреба системског повезивања школа и послодаваца кроз 
обавезу ученика да заврше и праксу код одређеног посло-
давца.

Учесници београдског округлог стола сагласни су у 
оцени да проблеме неусклађености понуде и тражње на 
тржишту рада треба решавати брзо, успостављањем стан-
дардизованог система неформалног образовања, изменама 
система формалног образовања и активним, координираним 
непосредним партнерством свих учесника тржишта рада. Са 
београдским је завршена серија од 8 округлих столова који 
су одржани у још седам градова у Србији: Суботици, Инђији, 
Новом Саду, Нишу, Лесковцу, Ваљеву, Крагујевцу. Поруке 
са свих округлих столова, подаци из студије „Ситуациона 
анализа о стању у области формалног и неформалног обра-
зовања, незапослености и економским трендовима у Репуб-
лици Србији у 2013“, која је презентована на свим округлим 
столовима, као и искуство са пилот-тренинга за 10 младих за 
развој вештина у Суботици, резултираће Акционим планом 
за повезивање понуде тржишта радне снаге са потребама 
привреде, који ће бити представљен Министарству просвете, 
науке и технолошког развоја, Министарству привреде и дру-
гим релевантним институцијама.

М.Колаковић
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Заштита трудница у Србији

Сва законска решења за заштиту трудница су у начелу 
добра, али примену често коче погрешно тумачење и 
непоштовање прописа, пасивност надлежних служби 
и синдиката и неинформисаност запослених, сматрају 
представници институција и стручњаци

УСрбији труднице имају право на породиљско одсуство 
или одсуство ради неге детета до годину дана за прво 
двоје, односно две године за свако наредно дете, као и 
заштиту од добијања отказа у том периоду. Породиља 

може остварити и новчану накнаду у пуном износу за све 
време трајања одсуства, уколико је у радном односу, односно 
осигурање пре отварања породиљског одсуства непрекид-
но више од 6 месеци. Законом је регулисано да труднице не 
смеју да раде у условима у којима се нарушава њихово или 
дететово здравље, забрањено им је подизање терета, изложе-
ност зрачењима, екстремним температурама и вибрацијама. 
Током прве 32 недеље, уз претходну лекарску сагласност, и 
последњих 8 недеља не смеју радити прековремено или ноћу. 

Скупштина Србије је у априлу усвојила измене Закона о 
раду, којима се трудницама запосленим на одређено време 
радни однос продужава до истека коришћења права на од-
суство. Сва ова законска решења за заштиту трудница су у 
начелу добра, али примену често коче погрешно тумачење и 
непоштовање прописа, пасивност надлежних служби и син-
диката и неинформисаност запослених, сматрају представ-
ници институција и стручњаци. 

Адекватна здравствена заштита
Повереница за заштиту равноправности, Невена Пе-

трушић, истиче да је законски оквир за заштиту трудница 
и породиља задовољавајући, да брани било који вид дискри-
минације жена, али да има простора за његово унапређење.

„Наши законски прописи забрањују било који вид дис-
криминације жена на основу трудноће, што укључује забра-
ну дискриминације по овом основу приликом запошљавања 

и остваривања права на раду и у вези са радом“, навела је Пе-
трушићева у писаном одговору ЕурАктиву. Она је подсетила 
на измене Закона о раду усвојене у априлу, које предвиђају 
да запослене труднице, жене на породиљском одсуству и ро-
дитељи који користе одсуство ради неге детета не могу бити 
отпуштени са посла, било да су запослени на одређено или 
на неодређено време, све до истека одсуства.

„Здравствена заштита трудница је адекватна, али се 
поједини прописи погрешно тумаче. Иако свака трудница 
и породиља до 12 месеци након порођаја има здравствено 
осигурање, у пракси је ово право ускраћено ако послодавац 
не уплаћује доприносе за здравствено осигурање“, рекла је 
Петрушићева и навела да је  Министарство здравља посту-
пило по препоруци коју им је прошле године дала како би се 
обезбедила примена овог права.

У Скупштини Србије у току је расправа о Предлогу за-
кона о остваривању права на здравствену заштиту деце, 
трудница и породиља, како би им се омогућила овера здрав-
ствених књижица, без обзира да ли послодавци редовно уп-
лаћују доприносе. Повереница за равноправност сматра да је 
неопходно признати право запослене да након одсуства буде 
враћена на исту позицију или другу са истим условима, као 
и да би било корисно да сваки послодавац који има више од 
20 запослених жена обезбеди посебну просторију за одмор и 
хигијену трудница.

На терет послодавца
Представница за односе са јавношћу Инспекције рада, 

Јасна Поповић Ћосић, подсетила је да уколико дође до ком-
пликација у трудноћи запослена има право на накнаду зара-
де коју првих 30 дана плаћа послодавац, а након тога Репу-
блички фонд за здравствено осигурање.

„Накнада зараде запосленој током трудноће обезбеђује 
се у висини од 65% просечне зараде запослене у претходна 3 
месеца, а од 2014. године накнада зараде обезбеђиваће ће се 
у висини од 100% од основа, у складу са последњим измена-
ма Закона о здравственом осигурању,“ рекла је представни-
ца Инспекције рада.

Она је оценила и да Србија спада у земље са најдужим 
трајањем породиљског одсуства и одсуства са рада ради 
неге детета, као и да је једна од ретких европских земаља 
која обезбеђује пун износ зараде током трајања породиљског 
одсуства и одсуства са рада ради неге дета. 

Од јануара до септембра 2013. године Инспекторату 
за рад се обратила 51 трудница која је радила на одређено 
време и остала без посла, навела је у писаном одговору Еу-
рАктиву Јасна Поповић Ћосић. Све су враћене на посао по 

ЛОША ПРИМЕНА  
ДОБРИХ РЕШЕЊА

Директива Европске уније
Повереница за равноправност се слаже да скандинавски 

модели закона могу послужити као пример, али посебно из-
дваја Директиву Европске уније о запосленим трудницама из 
2008. године. Као најважнију одредбу истиче могућност одсу-
ства од најмање 18 недеља, право на повратак на исто радно 
место или друго са истом платом и условима рада, те плаћање 
адекватне накнаде током породиљског и трудничког одсуства. 
Друга битна одредба Директиве односи се на заштиту од от-
пуштања од почетка трудноће до истека породиљског одсуства. 
Такође, послодавац је дужан да обезбеди адекватне услове рада 
трудницама, или у крајњем случају да да трудници привремено 
одсуство.
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решењу Инспектората, а само у једном случају послодавац 
је поднео жалбу на решење инспектора. Случајеви отпуште-
них трудница имају приоритет у Инспекторату, одосно мере 
у њиховом случају предузимају се у роковима краћим од 
прописаних законом. Јасна Поповић Ћосић је рекла да су све 
труднице које су радиле на одређено или неодређено време 
и остале без посла враћене на рад у року од највише 15 дана. 
Подсетила је да приликом конкурисања на радно место 
послодавци не могу тражити информацију о брачном стату-
су, планирању трудноће, нити тражити лекарско уверење да 
жена није трудна, као и да жена која сматра да је дискри-
минисана по том основу има право да пред судом покрене 
поступак за накнаду штете. 

„У складу са одговарајућим стандардима Европске 
уније, изменама Закона о раду треба предвидети да у суд-
ском поступку за накнаду штете због дискриминације терет 
доказивања да у конкретном случају није било дискримина-
ције пада на послодавца,“ предлаже Јасна Поповић Ћосић.

 Популистичка и лицемерна решења
 У Унији послодаваца Србије (УПС), међутим, сматрају да 

су законски прописи у овој области лицемерни, популистич-
ки и тешко применљиви и да терет, уместо целог друштва, 
подноси само послодавац.  Унија послодаваца Србије, такође, 
сматра да хитно треба укинути нови закон, који налаже про-
дужавање уговора о раду у случају трудноће до повратка са 
одсуства. Послодавце, како кажу, оптерећује што за запос-
леног у том периоду морају да издвајају средства, иако не 

велика, будући да већину покрива држава, као и да имају 
додатне обавезе самим тим што им се повећава број запосле-
них. Истичу и да држава касни са рефундирањем накнада за 
трудничко и породиљско.

Упозоравају да би тај закон могао имати за последицу 
драстично смањивање новозапослених жена у фертилном 
узрасту и оцењују да су измене Закона о раду из априла не-
уставне и задиру у права слободног закључивања пословних 
уговора између две пунолетне особе.

Међутим, подсетили су на проблем дискримина-
ције трудница-предузетница којима су наметнуте обавезе 
двоструког плаћања допиноса током трудноће и материн-
ства и указали да је након препорука тог удружења Ми-
нистарство рада укинуло овакву праксу, али да преплаћени 
доприноси још увек нису враћени. Подсећају да је УПС више 
пута предлагао да породиље раде 3 или 4 месеца након по-
рођаја пола радног времена, при чему би половину плате и 
доприноса до пуног радног времена финансирао послода-
вац, а половину држава. У том удружењу сматрају да посло-
давац који уведе једносатно дневно одсуство дојиља треба 
да има пореску стимулацију, као и да би требало укинути 
ограничења за висину породиљских накнада за најплаћеније 
стручњаке, јер ће се тиме укинути дестимулација способних 
жена за материнством. Наиме, износ накнаде за породиљско 
одсуство не може бити виши од пет просечних плата у земљи. 

Из Уније послодаваца препоручују немачке и сканди-
навске моделе закона, али не и дословно преписивање тих 
прописа, већ примену концепта да цело друштво сноси терет 
материнства, а не само фирме које се боре за конкурентност 
својих производа и услуга на домаћем и страном тржишту.

А.Б.

Закон о заштити породиља и деце
Скупштина Србије је усвојила закон који трудницама, поро-

диљама и деци омогућава здравствено осигурање без обзира на 
то да ли су доприноси уплаћени. Посебна заштита деце, трудни-
ца и породиља предвиђена је и Уставом Србије, а усвајање Зако-
на је корак даље у обезбеђивању тих права.

У Републичком фонду за здравствено осигурање има до-
вољно средстава да се покрије одлука која ће омогућити такво 
осигурање.

Због тешке економско-финансијске ситуације, која је дове-
ла до тога да велики број правних субјеката није у могућности 
да измирује доспеле доприносе за обавезно здравствено осигу-
рање, најосетљивије категорије становништва, као што су деца, 
труднице и породиље, остале су без здравствене заштите, иако 
су осигурани.
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Београд 
Гундулићев венац 23-25  
тел. 011/2929-100, 2929-000

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

Зрењанин 
Сарајлијина 4 
тел. 023/519-800

Кикинда 
Доситејева 24 
тел. 0230/411-700

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

Вршац 
Феликса Милекера 21 
тел. 013/802-400

Сомбор 
Апатински пут 1 
тел. 025/464-000

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

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

Крагујевац 
Светозара Марковића 37 
тел. 034/505-500

Јагодина 
Љубише Урошевића 16 
тел. 035/201-011

Ниш 
Ратка Вукићевића 3 
тел. 018/501-200

Пирот 
Кнеза Милоша 59 
тел. 010/305-000

Прокупље 
Цара Лазара 49 
тел. 027/320-000

Бор 
7. јула 29 
тел. 030/453-100

Зајечар 
Николе Пашића 77 
тел. 019/444-500

Ваљево 
Владике Николаја 1 
тел. 014/295-600

Врање 
Тодора Шпанца 1 
тел. 017/407-100

Краљево 
Цара Душана 78 
тел. 036/302-000

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

Крушевац 
Балканска 33 
тел. 037/412-501

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

Пожаревац 
Шумадијска 31 
тел. 012/538-100

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

Ужице 
Железничка 22 
тел. 031/590-600

Пријепоље 
Санџачких бригада 11 
тел. 033/719-011

Чачак 
Жупана Страцимира 35 
тел. 032/303-700

Шабац 
Масарикова 31 
тел. 015/361-700

Лозница 
Кнеза Милоша 3 
тел. 015/879-700

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

адрЕсЕ филијала нсЗ

поКрајинсКа 
слУжба За 
Запошљавањe

Нови Сад 
Булевар Михаjла Пупина 6/I 
тел. 021/48-85-901

поКрајинсКа 
слУжба За 
Запошљавањe

Косовска 
Митровица  
Дрварска 10 
тел. 028/423-090

Позивни центар  0800 300 301  (позив је бесплатан)


