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РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ ПРИОРИТЕТ

Београд је од 5. до 7. марта био домаћин Руско-српске 
привредне изложбе „Eкспо Русија Србија 2014“ и Првог бео-
градског пословног форума на ком је учествовало 87 компа-
нија из 17 региона Русије и више од сто српских фирми. Циљ 
манифестације био је наставак унапређења трговинско-еко-
номске сарадње Србије и Русије и повезивање компанија. Скуп 
је организовала асоцијација „Зарубеж-Експо“ у сарадњи са 
Привредном комором Србије и Међународном асоцијацијом 
светских фондова. На конференцији за штампу, која је тим по-
водом организована у хотелу Метропол, господин Давид Вар-
танов, председник Организационог одбора ове манифестације, 
истакао је да се нада да ће она прерасти у традиционалну и 
захвалио свима на подршци и указао на напредак у послов-
ним, економским и трговинским односима између две земље. 
Вартанов је посебно истакао важност одржавања пословног 
форума који обрађује тему политичко-економских односа и 
успешне реализације пројекта балканског, регионалног и ев-
ропског значаја. 

Како се ових дана најављује један од приоритета нове Вла-
де Србије биће и борба против сиве економије. Иако је предлог 
новог Закона о раду повучен, формирана је нова радна група 
од које се очекује да пронађе решење прихватљиво и за синди-
кате и за послодавце. Како је из Владе најављено, најкасније до 
јуна се очекује да нови текст закона прође скупштинску проце-
дуру. Хоће ли нормативне измене стварно допринети смањењу 
сиве економије, за Послове говори доц. др Саша Перишић, екс-
перт за радно право.

Стручна и шира јавност су подељене по питању развоја 
сектора малих и средњих предузећа, јер по једном погледу, на-
предак долази искључиво кроз стране директне инвестиције, 
док други сматрају да улога државе мора да се појача тако 
што ће се она активније позабавити оживљавањем национал-
них индустријских система. Поред промене свеопштих услова 
пословања, за развој предузетништва у Србији неопходна је и 
промена свести, како грађана, тако и јавних делатника, зајед-
ничка је оцена учесника округлог стола „Предузетништво у Ср-
бији - нужда или прилика?“, коју је Центар за високе економске 
студије (ЦЕВЕС) организовао у сарадњи са фондацијом Конрад 
Аденауер.

Редакција



Сајам туризма у Београду постао је симбол туристичког 
представљања у региону. Највећа туристичка манифе-
стација у земљи и југоисточној Европи већ 36 година 
испуњава светске стандарде у пословању, успешно 

остварује своје циљеве привлачећи и задовољавајући пот-
ребе све већег броја излагача и посетилаца. На 15 хиљада 
квадратних метара изложбеног простора Београдског сајма 
више од 1000 излагача из 54 земље света је понудило своје 
туристичке аранжмане за предстојећу сезону, али и друга 
путовања за одмор и задовољство. Посетиоци сајма имали 
су прилику да на једном месту добију све информације о тре-
нутној и предстојећој туристичкој понуди, од најповољнијих 
фрст минит понуда, преко идеја за спа викенде, скијање, егзо-
тичне и занимљиве градове, луксузне дестинације, специјал-
на парти путовања... а у понуди је ове године био и конгресни 
туризам, као и све домаће дестинације. Осим држава које 
на Сајму туризма у Београду традиционално промовишу 
своје атрактивне дестинације, међу којима су Турска, Грчка, 
Египат, Македонија, Црна Гора, Хрватска, Словенија, Бугар-
ска али и далеки Бразил и Индонезија, први пут ове године 
туристичке потенцијале промовисали су Аргентина, Алжир, 
Албанија, Уједињени Арапски Емирати - Абу Даби, Малезија, 
Иран, Индија, Португал и Румунија. Истовремено су се одр-
жале још три манифестације које туризам чине потпуним: 10. 
Међународни сајам опреме за хотелијерство и угоститељство 
HORECA, 5. Сајам вина BeoWine и 10. Сајам сувенира.

Сајам је отворио вршилац дужности министра привреде 
Игор Мировић нагласивши да туризам у свету постаје прив-
редна грана са највећим растом и подсетио да је у 2013. годи-
ни туристичка привреда у свету остварила раст од пет одсто.

„Србија је нашла своје место у тој грани, па је тако у про-
шлој години остварен пораст броја иностраних туриста од 14 
одсто, а према подацима Народне банке Србије направљен 
је историјски резултат - више од једне милијарде америчких 
долара девизног прилива од туризма“, додао је он и изразио 
очекивање да ће сајам отворити могућности за нове инвес-
тиције, као и да ће резултат пословних контаката на сајму 
бити нови уговори и послови. Према његовим речима, сваки 
десети запослени у свету ради у области туризма, па је за 
очекивати да се у Србији у овој области повећа број запосле-
них сходно расту целокупне гране.

Председник Скупштине Србије Небојша Стефановић оце-
нио је да су Србија и Београд препознати не само у региону, 
већ и у свету по напорима које улажу да туризам постане јак 
фактор економског раста. Овогодишња земља партнер Сајма 
туризма у Београду је Индонезија, а Стефановић је подсетио 
да је она прошле године била партнер на великом Сајму ту-
ризма у Берлину.

„Економски потенцијал који има Индонезија и њена од-
лука да буде земља партнер на овогодишњем сајму у Бео-
град показује да Србију препознаје као земљу са великим 
потенцијалом у области туризма“, рекао је Стефановић и оце-
нио да Србија данас постаје место у којем се све боље живи, 
али да нису сви проблеми решени и изразио уверење да ће 
пројекти, попут „Београда на води“, допринети већем интере-
совању инвеститора.

Никола Андрић, шеф пројекта, истакао је задовољство 
што Сајам туризма и ове године помера границе. Земља 
партнер била је Индонезија, земља импозантне величине, 
разноликости, културе и значаја у економији.

„Све је већи број излагача, а расте и интересовање струч-
не јавности и посетилаца. Сајам туризма доноси вишеструку 
корист београдским хотелијерима и угоститељима и проце-
на је да ће ове године током манифестације бити реализова-
но 20 хиљада ноћења“, каже Андрић.

Туристичка организација Србије ове године жели да 
привуче и млађе туристе. Промовисан је филм и кампања 
Lifestyle Serbia, који представља младе људе и њихов стил 
живота у Србији, али истовремено приказује културне вред-
ности и потенцијале српског туризма који могу бити при-
влачни младима из целог света. Туристичка организација 
Србије организовала је на свом штанду квиз за посетиоце 
„Колико познајеш Србију“, а награде су викенд путовања. 
Осим тога ТОС је промовисао веб презентације „Путевима 
Тесле“ и „Кампинг асоцијације“.

Туристичка организација Београда представила је ту-
ристичку понуду града у четири посебне програмске целине, 
почев од обележавања почетка Првог светског рата, јубилеја 
- 60 година од оснивања Туристичког савеза Београда, про-
моцију Савамале која је постала најатрактивнији део града и 
најавила 11. Београдски карневал бродова.

A.Б.

36. Међународни сајам туризма

У прошлој години је остварен пораст броја иностраних туриста од 14 
одсто, а према подацима НБС направљен је историјски резултат - више 
од једне милијарде америчких долара девизног прилива од туризма

ИСПуЊаваМо жеЉе

60 година дипломатских и  
 пријатељских односа

Земља партнер овогодишњег Сајма туризма - Индонезија, 
највећи је архипелаг на свету са више од 17.000 острва, четврта 
по броју становника на планети, земља у којој се прича на 300 
језика, земља са великим туристичким и културним потенција-
лом и рај за туристе и авантуристе. Најпознатија острва су Бали 
- једно од најлепших острва на свету, Јава, Сулавеси, Ломбок и 
Суматра, највеће острво са активним вулканима, тропским пла-
жама и биодиверзитетом који се ретко среће на нашој планети. 
Индонезија је прва азијско - пацифичка држава која је земља 
партнер Сајма туризма.
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Прихватилишта за децу Београд је у јуну 2010. покре-
нуло пројекат „Победи за децу Прихватилишта“ ради 
прикупљања средстава за пресељење и до сада је 
прикупљено преко 7.700.000 динара. На захтев до-

натора, медија и познатих личности, који су узели учешће у 
Пројекту и са намером потпуне транспарентности процеса 
пресељења, Прихватилишта ће недељно извештавати јав-
ност и медије о напретку пројекта, наводи се у саопштењу 
ове институције.

Коначном решењу овог ургентног проблема предстоје 
три корака - прво да Секретаријат за социјалну заштиту Бе-
ограда изврши поступак правног издвајања Прихватилишта 
из „Завода за васпитање деце и омладине“ и тиме врати са-
мосталност Прихватилишту путем преузимања оснивачких 
права за шта Секретаријат већ поседује комплетну докумен-
тацију. Други корак је да Секретаријат за социјалну зашти-
ту Београда пронађе адекватно земљиште у ширем центру 
Београда (на општинама Стари град, Врачар, Звездара или 
Вождовац), минималне површине 8 ари, на коме би се нови 
дом реновирао или изградио, а задњи корак је изградња или 
реновирање новог објекта минималне површине 400 квадра-
та, са капацитетом за тридесеторо деце.

Не постоје препреке за постизање првог корака, исти-
че се у саопштењу. На основу Закона о социјалној заштити 
и обезбеђивању социјалне сигурности грађана утврђено је 
да Град Београд преузима оснивачка права свих прихвати-
лишта на својој територији, док је на основу Закона о социјал-
ној заштити из 2011. Град Београд оснивач свих прихвати-
лишта на својој територији. На основу ових закона и стања у 
коме се Прихватилиште налази, може се по хитном поступку 
покренути процес осамостаљивања Прихватилишта, истиче 
се у саопштењу и додаје да је на прослави 56. рођендана При-
хватилишта за децу поново обећана помоћ.

„Секретар за социјалну заштиту Београда Ненад Матић 
обећао је хитно решавање овог горућег проблема“, саопштено је.

Прихватилиште за децу Београд је установа у надлеж-
ности Града Београда, која збрињава најосетљивије катего-

рије младих из целе Србије, узраста од 7 до 18 година, међу 
којима су жртве насиља, злостављања и занемаривања, 
жртве трговине људима, деца без родитељског старања, 
деца улице. Током 56 година рада Прихватилиште је збри-
нуло преко 70.000 деце. До 1998. године, Прихватилиште се 
налазило у наменски грађеној згради у Звечанској улици, на 
простору од 1.130 квадратних метара. Међутим, 1998. годи-
не, Прихватилиште се због реновирања ове зграде привре-
мено исељева у простор од 250 м2 у оквиру зграде Завода за 
васпитање деце и омладине у Булевару ослобођења. Привре-
мено исељење постаје трајно и Прихватилиште више од 15 
година збрињава децу у овом простору.

Званични капацитет је 30 корисника, док се реално рас-
полаже са 16 кревета (8 за дечаке и 8 за девојчице). Упркос 
томе, број деце на постојећим капацитетима често превази-
лази 25, па су принуђени да спавају на помоћним душецима 
у ходнику и боравку. Због мале површине, на садашњој адре-
си нема места за нове кревете.

Аутор: МОНДО

Шта је потребно да деца добију ново прихватилиште

Званични капацитет Прихватилишта за децу Београд је 30 корисника, а реално се 
располаже са 16 кревета (8 за дечаке и 8 за девојчице). Број деце често превазилази 

капацитет, па спавају на помоћним душецима у ходнику и боравку

БИТКА ЗА НОВИ ДОМ

Победи за децу прихватилишта
На иницијативу бројних пријатеља, 07.06.2010. покренут 

је пројекат „Победи за децу Прихватилишта“ чији је циљ при-
купљање новчаних средстава за пресељење установе у нови 
и већи дом. На прослави рођендана Прихватилишта за децу 
Београд, 25.02.2014. промовисана је и акција „Чуваркућица“ у 
оквиру пројекта „Победи за децу Прихватилишта“, чији је циљ 
коначно решавање овог ургентног проблема. Како деца долазе 
из целе Србије, важно је да нова кућа буде у ширем центру града 
где ће бити у близини болница, аутобуске и железничке стани-
це. Прихватилиште тренутно има само једну просторију за рад 
са децом која су суочена са најтежим траумама. Минимална 
површина која би обезбедила довољно места да се несметано 
и паралелно пружа индивидуална и групна помоћ је 400 м2. У 
згради Завода за васпитање деце и омладине, постоје и друге 
групе деце и младих са сасвим другачијим потребама и пробле-
мима од деце. Ради што успешнијег третмана, рехабилитације 
и помоћи свим групама, неопходно је да се Прихватилиште из-
мести на нову адресу, али и да, као две самосталне институције, 
Завод и Прихватилиште, наставе да развијају нове услуге за 
своје кориснике. 

Подршку и учешће у пројекту узели су многобројни спор-
тисти, певачи, глумци и друге познате личности, међу којима 
су: ФК Партизан, Немања Видић, Исидора Бјелица, Владо Ге-
оргиев, Здравко Чолић, Момчило Бајагић Бајага, Вања Грбић, 
Тијана Дапчевић, Ненад Окановић, Милорад Чавић, Наташа 
Беквалац, ФК Црвена Звезда, одбојкашке репрезентативке Сте-
фана Вељковић, Бојана Живковић, Милена Рашић, Слободан 
Стефановић, Лазар Ристовски и многи други.
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Београд је од 5. до 7. марта био домаћин Руско-српске 
привредне изложбе „Eкспо Русија Србија 2014“ и Првог бео-
градског пословног форума на ком је учествовало 87 компа-
нија из 17 региона Русије и више од сто српских фирми. Циљ 
манифестације био је наставак унапређења трговинско-еко-
номске сарадње Србије и Русије и повезивање компанија. 
Скуп је организовала асоцијација „Зарубеж-Експо“ у сарадњи 
са Привредном комором Србије и Међународном асоција-
цијом светских фондова. Подршку скупу дали су Савет феде-
рација, Државна Дума, Министарство спољних послова, Ми-
нистарство индустрије, Министарство за економски развој, 
Министарство пољопривреде, Министарство здравља, Россо-
трудничества, Трговинско-индрустријска комора Русије.

На конференцији за штампу, која је тим поводом ор-
ганизована у хотелу Метропол, господин Давид Вартанов, 
председник Организационог одбора ове манифестације, 

истакао је да се нада да ће она прерасти у традиционал-
ну и захвалио свима на подршци и указао на напредак у 
пословним, економским и трговинским односима између 
две земље. Вартанов је посебно истакао важност одржавања 
пословног форума који обрађује тему политичко-економских 
односа и њихове успешне реализације пројекта балканског, 
регионалног и европског значаја.

„Инвестициона конференција Србије у Москви дала је 
велики допринос организовању изложбе у Београду и то је 
логичан наставак развоја будуће билатералне сарадње којој 
посебан подстрек даје Декларација о стратешком партнер-
ству“, истакао је Вартанов.

„Експо Русија Србија 2014“ представља платформу за 
директне разговоре и пословне сусрете представника компа-
нија, што ће, како се очекује, допринети дугорочним послов-
ним партнерствима и аранжманима“, рекао је Михаило Весо-
вић, потпредседник Привредне коморе Србије, додајући да је 
акценат скупа на малим и средњим предузећима.

„Економски односи Србије и Русије у протеклих 14 годи-
на, од када је потписан Споразум о слободној трговини две 
државе, прешли су велики пут. Српски извоз у Русију 2000. 
године вредео је свега 80 милиона долара, а 2013. премашио 
је милијарду долара. То је добар резултат, док се структура 
извоза квалитативно унапређује“, објаснио је потпредседник 
ПКС.

Весовић је подсетио да је 2005. организована Национал-
на изложба српске привреде у Москви, а 2009. у Краснодару, 
док је ПКС 30. октобра прошле године организовала велику 
Инвестициону конференцију Србије у Москви на којој је рус-
ким инвеститорима представљено више од 70 пројеката срп-
ске привреде.

„За нас је веома важно што руске компаније долазе да 
се представе у Србији јер то отвара могућност организовања 
заједничке производње и извоза на тржиште ЕУ и Русије“, на-
гласио је Весовић.

Као пратећи програм изложбе, 6. и 7. марта одржани 
су тематски округли столови о саобраћају, енергетици, ме-
дицинској опреми, фармацији, пољопривреди и образовању 
који се организују у сарадњи са ресорним министарствима 
Србије, а потписиван је и Споразум железница Србије и Ру-
сије о реконструкцији Паневропског железничког коридора 
10, уз уговор о изградњи железничке инфраструктуре и на-
бавци дизел локомотива.

Представник Трговинско-индустријске коморе Руске 
Федерације Владимир Гришин навео је да велику подршку 
развијању сарадње представљају Декларација о стратешком 
партнерству Србије и Русије и Споразум о слободној трго-
вини, али да могућности унапређења привредних односа 
нису довољно искоришћене.

„Циљ нам је да проширимо робну структуру у међусоб-
ној размени и обогатимо сарадњу новим, квалитативнијим 
облицима“, поручио је Гришин.

В.П.

“Eкспо Русија Србија 2014”

У Београду одржана Руско-српска привредна изложба на којој је учествовало 87 
компанија из 17 региона Русије и више од сто српских фирми

НОВИ ОБЛИЦИ САРАДЊЕ

Билатерална сарадња
За седам месеци 2013. године укупна робна размена Репу-

блике Србије и Руске Федерације износила је 1.675,7 милиона 
долара и бележи незнатан раст у износу од 5% у односу на исти 
период 2012. године. Извоз из Србије бележи повећање од 28% 
у односу на исти период прошле године и његова номинална 
вредност износи 580,3 милиона долара. Увоз бележи пад од око 
4% у односу на исти период 2012. године са номиналном вред-
ношћу од 1.095,4 милиона долара. Негативан салдо у трговини 
Србије са Русијом забележен је у висини од 515,1 милион долара. 
Русија је четврти партнер Србије код извоза са учешћем од око 
7,2%, а трећи у увозу са учешћем од 9,3%.

Најзаступљенији производи у извозу на руско тржиште су: 
воће и поврће, обојени метали, разни готови производи, елек-
тричне машине, апарати и уређаји, медицински и фармацеут-
ски производи, као и производи од каучука. Из Русије се тради-
ционално највише увозе енергенти, обојени метали и ђубрива.

Република Србија и Руска Федерација имају потписане 
све споразуме битне за институционално регулисање билате-
ралних економских односа. Посебно треба истаћи Споразум о 
слободној трговини из 2000-те године по коме је око 99% про-
извода ослобођено плаћања царине у међусобном промету под 
условом да је задовољена клаузула 51% домаћег порекла про-
извода.

Такође је битан и споразум између Владе Републике Србије 
и Владе града Москве, према ком се пружају широке могућ-
ности сарадње у областима: индустрије и саобраћаја, трговине,  
грађевинарства, банкарства, туризма, здравства, домену отва-
рања заједничког пословног информационо-трговинског цен-
тра, међусобним односима трговинско-индустријских комора и 
изложбене делатности и домену заједничких активности малих 
и средњих предузећа.

Међувладини споразуми потписани су током званичне по-
сете премијера Руске Федерације В. В. Путина Републици Ср-
бији 23. марта 2011. године, и то:

- Споразум о друмском саобраћају-циљ је да се олакша про-
мет путника и робе између две земље;

- Споразум о научно-техничкој сарадњи;
- Споразум о сарадњи у области туризма;
- Споразум о сарадњи Београда и руске електроенергетске 

компаније Санкт Петерсбург АД „Интерао“-намењен уна-
пређењу функционисања топлотно-енергетског сектора 
града;

- Споразум о оснивању заједничког предузећа компаније 
„Галеника“ и руске фармацеутске агенције.
Укупно је на снази око тридесет билатералних споразума, 

протокола и других правних докумената између Републике Ср-
бије и Руске Федерације.
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Иако је предлог новог Закона о раду повучен, формира-
на је нова радна група од које се очекује да пронађе 
решење прихватљиво и за синдикате и за послодав-
це. Како је из Владе најављено, најкасније до јуна се 

очекује да нови текст закона прође скупштинску процедуру. 
Хоће ли нормативне измене стварно допринети смањењу сиве 
економије, за Послове говори доц. др Саша Перишић, експерт 
за радно право.

Предлог новог Закона о раду изазвао је огомне по-
лемике и поделе у јавности. Да ли су предложена ре-
шења у складу са ратификованим конвенцијама међу-
народног радног и социјалног законодавства?

Из ове перспективе јасно је да је сва та галама око предло-
га новог Закона о раду била предизборни маркетинг и власти 
и синдиката. Ниједан закон или предлог закона не може да 
буде у нескладу са међународним конвенцијама, нарочито ако 
нам је опредељење да идемо ка ЕУ. Предлог који је повучен 
давао је могућност послодавцима да лакше отпуштају радни-
ке. Послодавци наравно гледају свој интерес, док запослени 
очекују заштиту синдиката. Моја је процена, међутим, да су 
наши синдикати у овом тренутрку изузетно слаби, пактирају 
са политичким странкама, а у парламенту седе многи њихови 
представници. Без обзира на веће могућности послодаваца да 

дају отказ запосленом, уверен сам да ће инспекција рада има-
ти инструменте да спречи несавесне послодавце, што наравно, 
мора да буде пропраћено и адекватним нормативима, новим 
Законом о раду, као и подзаконским актима.

Који су то предложени радно-правни институти 
који ће стварно елиминисати сиву економију у Србији?

Важно је постићи консензус у свим земљама, а нарочито 
у оним, које су као наша, биле погођене економском кризом. 
Извршна власт је та која мора бити јасна и прецизна у дефи-
нисању својих циљева, да успостави социјални дијалог и при-
лагоди национално законодавство законодавству ЕУ. Морам 
да нагласима да су наши Закони, укључујући ту и тренутно 
важећи Закон о раду, добри. Србија нема проблем са закони-
ма, већ са њиховом имплементацијом. Отежавајућа околност 
је што велики број приватизација није одрађен у складу са за-
коном. Због тога се и дешава да имамо тзв. повлашћене посло-
давце који представљају нелојалну конкуренцију онима који 
послују у складу са законима и који редовно уплаћују порезе 
и доприносе. Мора се успоставити сагласност у више сектора. 
Инспекцијски сектор, пре свега инспекција рада и пореска ин-
спекција, ту има важну улогу. У јавности се често занемарује 
чињеница да пореска инспекција има велика овлашћења и на-
длежности. Законом о пореском поступку и пореској админи-
страцији за кривична дела утаје пореза надлежна је пореска 
полиција која има све механизме да наплати порез. Чланом 
172 Закона о пореском поступку и пореској администрацији, 
предвиђено је да за утају пореза већу од 100.000 динара следи 
казна затвора послодавцу до три године и новчана казна, а 
за утају пореза преко милион динара следи казна до пет го-
дина затвора и новчана казна. Проблем је у томе што ми до 
сада нисмо упознати да је неки послодаваца због овог дела 
отишао у затвор, као ни да је пореска полиција извршила при-
нудну наплату, иако за то има овлашћења. Казнена полити-
ка се мора пооштрити, успоставити боља координација две 
инспекције службе, а прекршајни судови морају кажњавати 
послодавце који чине ову врсту прекршаја. Неке судије прекр-
шајних судова сматрају да у време тешке економске кризе не 
треба одређивати високе казне, све док привреда не постане 
поново ликвидна. По мени, такав став је потпуно погрешан, 
јер је пракса показала да увек исти послодавци крше закон. 
Министарству финансија својевремено је послат предлог за 

Интервју доц. др Саша Перишић

Пооштравање казнене политике, успостављање боље координације пореске и инспекције 
рада и већа агилност прекршајних судова у кажњавању послодаваца који не уплаћују 

порезе и доприносе запосленима, допринеће смањењу сивог тржишта рада, сматра  
доц. др Саша Перишић

законИ добрИ,  
ПрИМена лоша

Решења за ублажавање кризе
Економска криза најтеже погађа земље у развоју, а наро-

чито оне које нису у стању да амортизују ударце према „рањи-
вим слојевима друштва“. Осим тога, дугорочна криза запошља-
вања је огроман ризик за друштвену и политичку стабилност. 
Међународна организација рада, глобалну кризу схвата као 
последњи тренутак да се целокупно човечанство анимира 
у заштити постојећих радних места, те да се пружи одгова-
рајућа социјална заштита свима којима је нопходна. Комитет 
конференције МОР-а у целини је добио важан задатак, израду 
Глобалног пакта о запошљавању имајући у виду Програм дос-
тојанственог рада и Декларацију о социјалној правди у циљу 
праведне глобализације, као начинима за бављење социјалном 
димензијом глобализације. 

Успостављање усклађених политичких опција је неопход-
ност како би се ојачалли национални и међународни напори 
који су усмерени на запошљавање, одржива предузећа, ква-
литетне јавне услуге, заштиту људи и истовремено на зашти-
ту права. Ово треба да допринесе економској ревитализацији, 
привредној глобализацији, напретку и социјалној правди.

Промовисање основних стандарда рада и других међуна-
родних стандарда који подржавају економски и опоравак за-
пошљавања и родну равноправност јесте нешто чему треба да 
тежимо. Повећање једнаког приступа и прилика за развој ква-
лификација, квалитетне обуке и образовање у циљу припреме 
за опоравак, може донети позитиван тренд за смањењем тен-
зија међу социјалним партнерима и чак релаксирати њихове 
односе.

(Извод из рада доц. др Саше Перишића на тему „Утицај 
глобалне економске кризе на радноправни статус запослених“)
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увођењем тзв. „беле и црне листа“ послодаваца, тј. оних који 
поштују законе и редовно измирују порезе и доприносе и оних 
који то не раде. По том , послодавци који су на црној листи не 
би могли да конкуришу за кредите код Фонда за развој. За овај 
предлог, нажалост, није постојало интересовање државе. 

Шта се дешава са колективним уговарањем, посеб-
но у делу зарада и задовољења социјалних потреба за-
послених?

Данас нема ни говора о социјалној сигурности запосле-
них, зато што колективног уговарања и нема. Ту је надлежан 
Социјално-економски савет који не функционише.

Да ли постојећа инфраструктура Инспекције рада 
(организационо и по броју запослених) може да обезбе-
ди ефикасан рад инспекције и шта, по вашем мишљењу, 
треба мењати?

У време док сам радио у инспекцији рада, имао сам ути-
сак да постоји небрига државе за ову институцију. Инспекција 
рада се налази у тешком материјалном положају и технички 
је неопремљена. Управљачка структура не може адекватно 
да одговори изазовима у условима економске кризе. Просек 
старости инспектора је преко 55 година и није било подмлађи-
вања кадра. Посебан проблем је и недовољан број инспектора 
(мислим да их је сада око 250), као и непостојање перманентне 
едукације, иако се прописи стално мењају и свакодневно отва-
рају нове фирме. Све то заједно онемогућава инспекцију рада 
да обавља своју делатност онако како би требало и како се од 
ње и очекује. Мислим да би формирање едукативног центра, 
у коме би инспектори стицали практична знања применљива 
на терену, у многоме унапредило рад инспектората. 

Иако је Законом предвиђено, у пракси се ретко де-
шава да се послодавци који су теже повредили одредбе 
Закона о раду кривично гоне. Који су ваши предлози 
када је у питању овај проблем и како се може побољ-
шати компетентност судија у области радно-правних 
спорова као и брзина решавања спорова?

Рекао бих да су сви у том поступку затајили. Не треба 
сметнути са ума да и Агенција за приватизацију има свог уде-
ла, такође и судови. Један од проблема у сивој економији је 
и недовољна сарадња прекршајних судова са инспекцијским 
органима. Инспекција рада нема повратну информацију када 
покрене прекршајну пријаву против неког привредног субјек-
та. Иако, као странка у поступку, инспектор рада иде на ро-
чиште, суд нема обавезу да га извести докле се са поступком 
дошло. Сиву економију не можете у целости искоренити нигде. 
Она постоји и у ЕУ. Према подацима ЕУРОСТАТ-а на нивоу ЕУ 
око 20% БДП-а иде на сиву економију. То је тржиште од преко 
500 милиона становника, а ако говоримо појединачно о држа-
вама, у Бугарској је тај проценат око 25%, док је Румунији 29%. 
Предлози за црну и белу листу, стриктна примена Закона, поо-
штрена казнена политика, удруживање инспекцијских органа 
и најважније одлучност извршне власти да стане на пут не-
одговорним послодавцима су начини како се сива економија 
може смањити. 

Шта је по вашем мишљењу још потребно урадити 
како би се побољшао систем заштите на раду?

Постоји сагласност синдиката и инспекцијских органа да 
послодавци заиста избегавају да уложе средства да би обез-
бедили бољу заштиту на раду. Евидентно је и да су интерни 
документи, какав је Акт о процени ризика, у противуречно-
сти са ситуацијом на терену. Ти акти су направљени само из 
формалних разлога, без стварног утицаја на безбедност и по-
бољшање услова рада запослених. Често се дешава да посло-
давци сматрају да је улагање у безбедност радника узалудно 
трошење средстава, што се као бумеранг враћало када се десе 
повреде запослених. Годишње у Србији живот изгуби више 
од 20 људи, а преко 1000 је повређених. Повреде на раду нај-
чешће се дешавају у области грађевинарства и индустрије. Рад 
на црно је најчешћи управо за време грађевинских сезона, али 
је велики број повреда забележен и у индустрији. Повреде на 
раду су попримиле епидемијске размере не само код нас већ 
и у свету. Према подацима Међународне организације рада 
(МОР) свакога дана погине 600 људи, што се тиче ЕУ, према ЕУ-
РОСТАТ-у годишње има 1000 погинулих на радном месту. Око 
10 милиона доживи повреду на раду или неко професионално 
обољење, због чега се у ЕУ годишње издвоји 25 милиарди евра. 
Колика је код нас та сума, за сада се званично не зна.

Како гледате на проблем заштите права наших 
радника на раду у иностранству?

Код нас ова област није довољно добро регулисана. 
Највећи број људи одлази преко приватних агенција које су 
добиле лиценце Министарства рада. Чињеница је да је Закон 
који је на снази још из прошлости и закодавна и извршна власт 
морају озбиљно да раде на проналажењу новог ваљаног ре-
шења, нарочито за земље у кризним подручијима. Радници су 
сада најчешће препуштени сами себи.

Као експерт за радно право, како коментаришете 
став једног дела јавности да је наше радно законодавство 
такво „да се добар радник не може заштити од лошег 
послодавца, ни добар послодавац од лошег радника“?

Увек има и добрих послодавца и добрих радника колико и 
оних других. Треба изградити озбиљне механизме за несавес-
не послодавце уз наравно одговарајуће нормативне акте. За 
боље услове рада треба обезбедити инвестиције које ће омо-
гућити нова радна места. Уверен сам да сада постоји политич-
ка воља и визија за бољу будућност наше земље.

В.Пауновић

Шест примера како  
 Европа брине о радницима

СЛОВЕНИЈА- увела Закон о заштити у случају незапосле-
ности. Имају и институт привременог чекања на рад за које вре-
ме радник добија 80% зараде. Утврђена је и отпремнина за рад 
на одређено време;

НЕМАЧКА- за шест недеља одмора радницима се ис-
плаћује просечна плата из претходна три месеца, уз све додат-
ке, сем прековременог рада. Немачка министарка рада недавно 
је упозорила послодавце да не злоупотребљавају чињеницу да 
су својим запосленима поделили мобилне телефоне, те да их не-
мају право звати викендом;

АУСТРИЈА-Закон о раду забрањује било какав облик рада 
недељом, а отпремнине у случају технолошких вишкова иду и 
до 12 просечних зарада;

ФРАНЦУСКА-запосленом следује плаћени годишњи одмор 
и то 2,5 дана за сваки месец рада. За време одмора радник до-
бија десети део укупне зараде за предходних годину дана. Уз 
основну плату исплаћују се и сви додаци;

РУСКА ФЕДЕРАЦИЈА-радник има право на 28 календар-
ских дана годишњег одмора. Исплаћује се просек зараде у прет-
ходних годину дана укључујући и накнаду за исхрану на послу 
и сва остала давања;

ФИНСКА-радници који одлазе у пензију добијају минимум 
три просечне зараде, али послодавци дају много више. 

Иѕвор: Блиц
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Када тек упишеш факултет, углавном си пун елана, 
амбициозан и замишљаш како ћеш да „развалиш“ на 
факултету, а затим добијеш и неки добар или барем 
солидан посао. Међутим, у међувремену се многе 

ствари промене. На првом месту, ти се промениш - научиш 
неке битне и оне мање важне ствари, доживиш лепа и мање 
лепа искуства.

Првих неколико недеља (можда месеци, ако си оптимис-
та и упоран), редовно одлазиш на предавања. Трудиш се да 
слушаш, да своје обавезе одрађујеш на време. Такође, устајеш 
раније како би имао довољно времена да се спремиш и „не 
уплашиш“ колеге својим изгледом.

У међувремену, полако се упознајеш са друштвом са 
факултета, почињете да се дружите и заједно излазите. Све 
чешће идете на журке, супер се проводите. Имаш ту и тамо 
по неку везу, ништа претерано озбиљно, а свака се заврши јер 
ти због факултета не можеш дечку или девојци да посветиш 
довољно времена и пажње. Желећи да ипак све то стигнеш, 
постајеш хронично неиспаван, а томе не доприноси ни то што 
све покушаваш да научиш ноћ пред испите - увек ти се чини 
да има времена и да ћеш стићи, а онда те хвата паника, по-
чињеш да учиш неком натприродном брзином када схватиш 
да до испита има још неколико сати. Некада се скупите и да 
сви заједно учите, па се спремање испита претвори у играње 
карата, слушање музике и целоноћну забаву. Због хроничног 
умора више не устајеш на време. Има то и својих предности 
- научиш да се спремиш за пет минута, а некад успеш чак и 
да се баш средиш.

Пошто поред предавања (на која, узгред, све ређе идеш), 
треба да издвојиш време за пријатеље, дечка, девојку... не-
маш времена да редовно переш своје ствари, распремаш 
собу. Зато, уколико студираш у неком другом граду и живиш 
са цимером, развијаш „способност“ да игноришеш неред, све 
док он не изгуби стрпљење и не изриба стан тако да сија као 
апотека. У себи размишљаш: „Добро ће му у животу доћи то 
што је вредан“ и мешкољиш се на каучу.

Посебна тема је то на које се начине довијаш да „разву-
чеш“ новац који ти родитељи шаљу, ако због факултета не 
живиш у свом граду. Међутим, колико год да се трудиш, чини 
ти се да трошиш и оно што немаш. Срећом, неко од друштва 
увек има, а када има један, имају сви. То је још једна заиста 
позитивна ствар коју научиш током студија - солидарност. 
Отприлике сте сви у истом сосу са новцем, па се више не гле-
да шта је чије и ко је од вас платио.

Што се новца тиче, можеш да потрошиш све што ти ро-
дитељи дају, али пошто си свестан ситуације, срамота те је 
да поново тражиш од њих. Зато на факултету развијаш спо-
собност да мало „лажуцнеш“ и тражиш новац за „књиге које 
обавезно мораш да купиш“, а „пријава испита је поскупела“.

Када студираш и живиш у неком другом граду, здрава 
храна ти полако постаје мисаона именица. „Не стижеш“ да 
куваш, па си све чешћи гост пекара, пицерија, ресторана брзе 
хране. Добро, понекад поједеш супу, ону куповну. Навикао си 
да једеш у свако доба дана и ноћи, па често ниси ни свестан 
шта убацујеш у желудац. Због недостатка новца дешава ти се 
и да спаднеш на „буђав лебац“ и џем који су ти твоји послали, 
али надаш се да ће се све то променити када дипломираш и 
запослиш се.

Негде до четврте године факултета, толико си уморан од 
свега да би могао да заспиш на клупи, у парку, стојећи... Зато 
развијаш способност да предавања, па и свој живот уопште, 
испланираш тако да се уклапају у твој распоред спавања. 
Једноставније речено, живот ти се у овом периоду своди на 
спавање, а остало... па, урадиш шта стигнеш.

Успут, када одеш на понеко предавање, схваташ да ти 
мултитаскинг фантастично иде - док твитујеш, дописујеш се 
са неким на Фејсбуку, дремаш, успеваш и да чујеш понешто 
од онога што је тема предавања. Наравно, све то ти брзо ис-
пари из главе, али зато нека потпуно споредна ствар коју је 
професор тек узгред поменуо, остаје ти урезана до краја жи-
вота. Никад се не зна, можда ће ти једног дана добро доћи да 
знаш да су прва стабла кафе у Бразилу засађена 1727. године.

Некако успеваш да положиш испите и на пар корака си 
од дипломе. Иако мање - више не радиш ништа за факултет, 
чини ти се да ти одузима све време овог света и да због њега 
немаш социјални живот. Због усамљености си развио посеб-
ну способност да у свим могућим ситуацијама будеш саркас-
тичан - према себи и другима, а очита негативност с времена 
на време избије из тебе. Да, у том периоду си схватио и да 
ћеш ускоро добити диплому, али посао баш и не...

На крају, после свега што је прошло: факултет, учење, све 
те журке на којима је провод био супер, неколико пропалих 
веза, из свега си извукао неку поуку. Схваташ да је факултет 
битан, али да су заправо много важније све оне ствари које си 
научио успут, да су искуства из студентских дана нешто чега 
ћеш се сећати када остариш. Наравно, у неке пријатеље си се 
разочарао, али покреће те то што знаш да си стекао и оне који 
ће увек бити уз тебе.

Извор: Мондо

Време које се памти

На крају, после свега што је прошло, 
схваташ да је факултет битан, али да су 
заправо много важније све оне ствари 
које си научио успут, да су искуства из 

студентских дана нешто чега ћеш се сећати

Портрет 
ПроСеЧноГ 

СрПСкоГ 
Студента
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Oпшти услови огласа/конкурса 

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

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

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

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

- провера радних способности није предвиђена.

У ОВОМ БРОЈУ

СЛОБОДНА РАДНА МЕСТА

274

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

београ д

ГрадСка оПштИна СавСкИ венац 
уПрава ГрадСке оПштИне

11000 Београд, Кнеза Милоша 69
тел. 011/2061-720

Виши сарадник - комунални инспектор
за рад у Одељењу за инспекцијске послове и извршења, на 

одређено време до годину дана због повећаног обима посла

УСЛОВИ: виша школска спрема, три године радног искуства, положен држав-
ни стручни испит, положен возачки испит „Б“ категорије.

Виши референт за експедицију поште
за рад у Одељењу за општу управу, на одређено време до годину 

дана због повећаног обима посла

УСЛОВИ: средња стручна спрема, три године радног искуства, положен 
државни стручни испит.

КВ радник - ложач - домар
за рад у Одељењу за општу управу, на одређено време до годину 

дана због повећаног обима посла

УСЛОВИ: КВ радник, положен испит за ложача.

ОСТАЛО: осим наведених услова, кандидат треба да испуњава и услове 
утврђене чланом 6 Закона о радним односима у државним органима. Уз 
пријаву и биографију кандидат подноси: оверену копију дипломе, доказ о 
радном искуству, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству Републике Србије, уверење о здравственом стању и уверење да није 
осуђиван за кривична дела на безусловну казну затвора од најмање шест 
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова 
у државном органу. За радно место: виши сарадник - комунални инспектор - 
кандидат подноси и копију возачке дозволе.

Краљево

оПштИнСка уПрава рашка
36350 Рашка, Ибарска 2

тел. 036/736-224

Послови пописа објеката ради утврђивања 
пореза на имовину физичких лица

на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (дипломске ака-
демске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, економске струке, познавање рада на рачунару.

ОСТАЛО: да кандидати испуњавају и опште услове утврђене чланом 6 Закона 
о радним односима у државним органима. Уз пријаву са биографијом прило-
жити: оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству Републике Србије, уверење да кандидат није осуђиван 
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или 
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу (обезбедиће Општинска управа). Рок за пријаву је 8 дана.

КрУшевац

оПштИнСка уПрава 
оПштИне трСтенИк

37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5
тел. 037/712-643

Послови на издавању грађевинских и 
употребних дозвола

на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: стечено високо образовање из области правних наука на студија-
ма другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, 1 година радног искуства и поло-
жен државни стручни испит.

Послови завођења писмена
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: средња стручна спрема - IV степен, техничког смера, 1 година рад-
ног искуства и положен државни стручни испит.

Референт за образовање, социјалну заштиту и 
избеглице

на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: средња стручна спрема - гимназија, 1 година радног искуства и 
положен државни стручни испит.

Курир - достављач
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: основна школа.

ОСТАЛО: поред посебних услова, кандидат треба да испуњава и услове из 
члана 6 Закона о радним односима у државним органима: да је држављанин 
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 неподобним за обављање послова у државном 
органу. Пријаве на оглас са документацијом којом се потврђује испуњеност 
тражених услова подносе се Општинској управи Општине Трстеник, у року од 
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати.

лесКовац

центар за СоцИјалнИ рад 
за оПштИне влаСотИнце И црна трава

16210 Власотинце, Немањина 58
тел. 016/875-459

Директор
УСЛОВИ: општи услови: да је кандидат држављанин РС, да је пунолетан, 
да има општу здравствену способност, да се против њега не води кривични 
поступак и 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. Посебни услови: да има прописану стручну 
спрему, високо образовање на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне сту-
дије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године и 
одговарајући академски, односно стручни назив утврђен у области правних, 
економских, психолошких, педагошких и андрагошких и социолошких наука, 
односно стручни назив: дипломирани социјални радник и најмање пет година 
радног искуства у струци. Кандидат је уз пријаву на оглас дужан да достави: 
биографске податке са кратким прегледом кретања у досадашњој служби 
или радном односу; диплому о стеченој стручној спреми; извод из матичне 
књиге рођених; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), уверење 
да се против кандидата не води кривични поступак (уверење основног и 
вишег суда), уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела (уверење 
полицијске управе), одговарајући доказ о радном искуству у струци, уверење 
о општој здравственој способности, доказ о испуњености горенаведених 
услова подноси се у оригиналу и у овереној фотокопији. Пријаву са пратећом 
документацијом слати на горенаведену адресу. Кандидат за директора Цен-
тра за социјални рад, уз прописну конкурсну документацију подноси програм 
рада за мандатни период на који се врши избор.

Ниш

оПштИнСка уПрава 
оПштИне ражаЊ

37215 Ражањ, Трг Светог Саве 33

Послови подстицања развоја малих и средњих 
предузећа и предузетништва у Канцеларији за 

ЛЕР
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани економиста; да је канди-
дат држављанин Републике Србије; да је пунолетан; да има општу здрав-
ствену способност; да има прописану стручну спрему; 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 

Администрација и управа
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органу; да испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима 
или актом о систематизацији радних места у органу. Уз пријаву доставити: 
фотокопију дипломе о траженој стручној спреми; извод из матичне књиге 
рођених; уверење о држављанству; лекарско уверење; уверење да се против 
лица не води кривични поступак. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране.

Нови па зар

ССу „ПендИк“
36300 Нови Пазар, Стевана Немање 2

тел. 060/0838-738

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабран кандидат који испуњава следеће 
услове: да има високу стручну спрему - друштвеног смера (одговарајуће 
високо образовање на студијама другог степена - дипломске академске сту-
дије - мастер или високо образовање на основним студијама у трајању од 
4 године), да не постоје законске сметње за именовање директора, да се 
против кандидата не води истрага и да није подигнута оптужница за кри-
вична дела која се гоне по службеној дужности, да је држављанин Републи-
ке Србије, да има општу здравствену способност. Докази који се прилажу 
уз пријаву на конкурс: пријава са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству, оверену копију дипломе или уверења о стеченој стручној 
спреми, оверену копију радне књижице или други доказ о радном искуству, 
пријаву са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству, копију 
личне карте, уверење о држављанству, доказ о општој здравственој способ-
ности - лекарско уверење (не старије од 6 месеци). Пријаве уз које нису 
приложени сви потребни докази у оригиналу или у овереној фотокопији од 
стране надлежног органа, неблаговремене и непотпуне пријаве неће се раз-
матрати. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“. Лице задужено за давање обавештења у вези са конкур-
сом: Едисо Халковић, на број телефона: 060/0838-738. Кандидати ће бити 
благовремено обавештени о резултату конкурса.

Ужице

оПштИнСка уПрава  
оПштИне ЧајетИна

31310 Чајетина, Александра Карађорђевића 28
тел. 031/831-151

Стручни сарадник за послове инвестиција и 
јавних набавки

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, економске струке, са најмање 1 годином 
радног искуства у струци, сертификат за службеника за јавне набавке.

Стручни сарадник за послове урбанизма
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани инжењер архитектуре, 
са најмање 1 годином радног искуства у струци, положен државни стручни 
испит за рад у државним органима.

Самостални стручни сарадник пореског 
инспектора и послови канцеларијске контроле

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, економске струке, са најмање 5 година 
радног искуства у струци, положен државни стручни испит за рад у држав-
ним органима.

Виши сарадник за управно - надзорне послове 
у области грађевинарства - грађевински 

инспектор
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, грађевинске струке, са најмање 3 године 
радног искуства у струци, положен државни стручни испит за рад у држав-
ним органима.

Референт за послове легализације
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, грађевинске струке, са најмање 1 годи-
ном радног искуства у струци, положен државни стручни испит за рад у 
државним органима.

Референт за административно - техничке 
послове председника Општине, заменика 

председника, помоћнике и чланове Општинског 
већа на сталном раду

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, туристички техничар, са најмање 1 
годином радног искуства у струци, положен државни стручни испит за рад 
у државним органима.

ОСТАЛО: поред оверене фотокопије дипломе о стеченом образовању (високе, 
више или средње стручне спреме); потврде о положеном државном стручном 
испиту или оверене фотокопије сертификата за службеника за јавне набавке; 
фотокопије радне књижице, кандидат уз пријаву треба да достави и доказе о 
испуњеноасти општих услова за рад у државним органима: извод из матичне 
књиге рођених; уверење о држављанству РС; доказ о општој здравственој 
способности; доказ да кандидат није осуђиван за кривично дело на безуслов-
ну казну затвора од најмање 6 месеци или за дело које га чини неподобним 
за обављање послова у државном органу. Пријаве слати на горенаведену 
адресу, са назнаком: „Пријава на оглас и радно место за које се конкурише“.

зајечар

ад „коПаонИк“ беоГрад 
оГранак зајеЧар

19000 Зајечар, Филипа Кљајића 2

Директор Огранка Зајечар
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани економиста, смер трго-
вина, радно искуство од 3 године, страни језик - средњи ниво, рад на рачу-
нару - MS Office. Услов је израда бизнис плана за позитивно пословање 
Огранка Зајечар. Место рада: Зајечар. Јављање кандидата на број телефонa: 
011/3281-453 - „Копаоник“ Београд, Дубровачка 35. CV доставити на е-mail: 
pravnasluzba.kopaonik@gmail.com.

 Трговина и услуге

ХтП „Плажа“ доо
11000 Београд, Цара Лазара 3/в

тел. 019/810-810

Кувар
за рад у Кладову

УСЛОВИ: кувар - III степен стручне спреме, без обзира на радно искуство, 
обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, рад у сменама. Конкурс је отворен 
до попуне радног места. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на горе-
наведени број телефона. Лице за контакт: Душица Грбић.

доо „нека давна вреМена“
21000 Нови Сад, Архимандрита Јована Рајића 9

тел. 063/611-655
e-mail: milutinmilutin@yаhoo.com

Конобар
3 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, конобар или келнер, основна информа-
тичка обука, познавање енглеског језика - почетни ниво, хигијенски мини-
мум, рад у сменама, пробни рад 6 месеци. Заинтересовани кандидати могу да 
се јаве на горенаведени број телефона или да пошаљу биографију на мејл.

Администрација и управа / Трговина и услуге

Обука за активнО  
тражење пОсла
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ПРОДАВЦИ ЖИВОТНИХ/НЕЖИВОТНИХ 
ОСИГУРАЊА

у Лазаревцу и Обреновцу

Који је Ваш циљ?

- желите да радите у једној од највећих домаћих осигуравајућих компанија 
са традицијом дужом од 60 година

- да будете део међународног тима, састављеног од врхунских професио-
налаца, који су спремни да са Вама размењују знања и искуства

- од компаније очекујете да улаже у Ваш професионални развој, цени и 
награђује добре резултате и креативност

- волите динамичан посао који сваки дан доноси нове изазове, али и задо-
вољство када се они савладају

Шта Вам нудимо?

- посао ПРОДАВЦА ЖИВОТНИХ/НЕЖИВОТНИХ ОСИГУРАЊА
- могућност додатних тренинга
- зараду у зависности од ангажовања

Ваше обавезе:

- аквизиција нових клијената
- управљање односима са постојећим клијентима
- наплата потраживања
- извештавање о учинку продаје
- комуникација и сарадња
- спремност на ангажовање

Ваш профил:

- амбициозни сте, продорни и одговорни
- фокусирани сте на учинак
- активно користите рачунар (МS Windows, МS Оffice, Интернет)
- пожељно је да имате искуство у продаји
- имате регулисану војну обавезу (за мушкарце)
- пожељно је да имате возачку дозволу „Б“ категорије

Контакт:

кориснички центар: 021/4802-222
е-mail: posao@ddor.cо.rs

доо „елИнС ПлуС“
Петроварадин, Алибеговац 37

тел. 063/8629-010
e-mail: slavkoelins@gmail.com

Електроинсталатер
на одређено време

5 извршилаца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, електроинсталатер или електро-
техничар енергетике, возачка дозвола „Б“ категорије, 1 месец пробног рада, 
пожељно радно искуство. Заинтересовани кандидати могу се јавити на горе-
наведени број телефона или послати пријаву на мејл.

Dоо „PANTA Cо“
21000 Нови Сад, Хероја Пинкија 64

тел. 064/1408-161

Техничко испитивање исправности моторних 
возила

на одређено време

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, смер аутомеханичар, сервисни 
аутомеханичар или техничар друмског саобраћаја, возачка дозвола „Б“ кате-
горије, пробни рад 3 месеца. Заинтересовани кандидати могу се јавити на 
горенаведени број телефона.

„трИПкоМ“ доо
32103 Коњевићи, Чачак, Булевар ослободилаца бб

тел. 063/688-391

Дипломирани саобраћајни инжењер
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани саобраћајни инжењер, 
да је кандидат стекао диплому саобраћајног факултета - дипломирани сао-
браћајни инжењер, да поседује возачку дозволу „Б“ категорије, пожељно 
је познавање немачког језика, познавање енглеског језика (средњи ниво), 
обавезно познавање MS Office. Изабрани кандидат обављаће послове адми-
нистративног радника у међународном саобраћају. Заинтересовани се могу 
јавити лично у просторије послодавца, а пријаве и CV могу слати и на е-mail: 
transport@tripkom.com. Рок за подношење пријава је 15.03.2014. године.

„бане МПИ“
25000 Сомбор, Стапарски пут бб

Радник обезбеђења
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: I, II, III, IV степен стручне спреме, чува објекте и имовину, контро-
лише уласке и изласке људи и возила, психолошко тестирање кандидата. 
CV слати поштом на адресу: Стапарски пут бб. Рок за пријаву је до попуне 
радних места.

тр „Мала СИрена нС“
Руменка, Ади Ендреа 23

тел. 060/4543-370
e-mail: stevan.stankovic@gmail.com

Месар

УСЛОВИ: чишћење и припрема рибе за продају, образовни профил: месар, 
кувар или продавац, пробни рад 6 месеци, пожељно радно искуство. Заинте-
ресовани кандидати се могу јавити на горенаведени број телефона.

„MARKS аND SPENCER MARINOPOULOS“ Dоо
11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 16/252

Трговински аранжер

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном занимању, познавање МS 
Оffice, знање енглеског језика (средњи ниво), радно искуство 12 месеци 
(пожељно на сличним пословима), пробни рад 6 месеци. Пријаве слати на 
е-mail: marinsm772@marinopoulos.gr.

удружеЊе „МарИја“
21000 Нови Сад, Косте Абрашевића 16

тел. 063/385-260
e-mail: tatjanac@eunet.rs

Координатор, администратор
на одређено време

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани економиста, дипломирани 
менаџер, основна информатичка обука, познавање енглеског језика - виши 
или конверзацијски ниво, пробни рад од 1 месеца, вођење комуникације са 
рачуноводством, слање финансијског извештаја послодавцима у Италији, 
обука у Италији. Јављање кандидата на број телефона: 063/385-271 -раз-
говор са послодавцем; радне биографије достављати на енглеском језику.

Трговина и услуге 

Национална служба 
за запошљавање
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Сава жИвотно оСИГураЊе адо
11000 Београд, Булевар војводе Мишића 51

тел. 011/3643-610
e-mail: milanka.zdravkovic@sava-оsiguranje.rs

Консултант у продаји животних осигурања
на одређено време, подручје рада: Нови Сад

5 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, комерцијални техничар, продавац или 
заступник осигурања, поседовање возачке дозволе „Б“ категорије, основна 
информатичка обука, познавање енглеског језика - почетни ниво, теренски 
рад. Продаја животних осигурања, плата је фиксна. Контакт телефон за заин-
тересоване кандидате: 063/645-782; радне биографије доставити на горена-
ведени мејл.

 Грађевинарство и индустрија

доо „балаш“
Купузиште, Кладово, Дунавска 55

тел. 063/416-928, 019/85-900

Руковалац радних машина
на одређено време

6 извршилаца

Место рада: Купузиште.

УСЛОВИ: од I до III степена стручне спреме, радно искуство минимум 12 
месеци, обезбеђен смештај и исхрана. Конкурс је отворен до попуне радних 
места. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на горенаведене бројеве 
телефона. Лице за контакт: Мирослав Балашевић.

доо „балаш“
Купузиште, Кладово, Дунавска 55

тел. 063/416-928, 019/85-900

Грађевински техничар
на одређено време

Место рада: Купузиште.

УСЛОВИ: грађевински техничар - IV степен стручне спреме, радно искуство 
минимум 12 месеци, обезбеђен смештај и исхрана. Конкурс је отворен до 
попуне радног места. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на горенаве-
дене бројеве телефона. Лице за контакт: Мирослав Балашевић.

„YUGOTREJD“
31236 Дивљака
Трешњевица

тел. 031/890-058

Технолог
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, технолог са завршеним пољопривред-
ним факултетом, смер технолошко - прехрамбени технолог (за воће), агро-
воћар, са радним искуством у хладњачи најмање 3 године. Ближе информа-
ције на бројеве телефона: 031/890-058, 890-038. Оглас је отворен до попуне 
радног места.

„бане МПИ“
25000 Сомбор, Стапарски пут бб

Уређење и одржавање фабричког круга
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: I, II, III, IV степен стручне спреме, психолошко тестирање. CV сла-
ти поштом на адресу: Стапарски пут бб, Сомбор. Рок за пријаву је до попуне 
радних места.

Реглер - намештање и штеловање алата
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, алатничар. CV слати на адресу: Ста-
парски пут бб, Сомбор. Рок за пријаву је до попуне радних места.

Радник на пословима електро и гасног 
заваривања

на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, заваривач - резач гасом; електрозавари-
вач; IV степен стручне спреме, универзални заваривач. CV слати на адресу: 
Стапарски пут бб, Сомбор. Рок за пријаву је до попуне радних места.

Одржавање и поправка електро инсталација и 
уређаја

на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, електроинсталатер; IV степен стручне 
спреме, електротехничар енергетике. CV слати на адресу: Стапарски пут бб, 
Сомбор. Рок за пријаву је до попуне радних места.

Машински инжењер
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, разрада технологије, праћење произ-
водње, послови конструкције; основна информатичка обука (Windows, Wоrd, 
Еxcel, Еxplorer, Оutlook). CV слати на адресу: Стапарски пу бб, Сомбор. Рок за 
пријаву је до попуне радних места.

Машински техничар
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, машински техничар - контролор квалите-
та; машински техничар - конструктор; техничар обраде метала на машинама 
са нумеричким управљањем; покретање производње и организовања рада 
у фабрици; основна информатичка обука (Windows, Wоrd, Еxcel, Еxplorer, 
Оutlook). CV слати поштом на адресу: Стапарски пут бб, Сомбор. Рок за 
пријаву је до попуне радних места.

Бравар
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, одржавање фабрике. CV слати на адре-
су: Стапарски пут бб, Сомбор. Рок за пријаву је до попуне радних места.

Стругар
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, стругар на аутоматским струговима. 
CV слати на адресу: Стапарски пут бб, Сомбор. Рок за пријаву је до попуне 
радних места.

Алатничар
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, израда и поправка алата. CV слати на 
адресу: Стапарски пут бб, Сомбор. Рок за пријаву је до попуне радних места.

Обука за
активно 
тражење
посла

Посао се не чека, 
посао се тражи

Обука за активно
тражење посла

Стекните 
конкурентску 

предност

Запослимо 
Србију 

Локални акциони планови запошљавања
Запослимо Србију 

Национална служба
за запошљавање

Регионална политика запошљавања

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ 
ЗА МАЛИ 
БИЗНИС

Обуке и субвенције
за запошљавање

Унапредите
своје

пословање

Национална служба
за запошљавање
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План за 
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вашег
бизниса

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА

НАЈКРАЋИ ПУТ
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САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Први утисак је 
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испред свих

Национална служба
за запошљавање

Друштвена одговорност

ПРИОРИТЕТИ У 
ЗАПОШЉАВАЊУ

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха

Шанса за младе

Школа је знање, 
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Национална служба
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пословима

Обуке и субвенције (за запошљавање)

Једнакост 
на тржишту 

рада

Подршка
запошљавању особа

са инвалидитетом

Трговина и услуге / Грађевинарство и индустрија



   |  Број 560  |  12.03.2014. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs14 

Галванизер
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, заштита површина (цинк). CV слати 
на адресу: Стапарски пут бб, Сомбор. Рок за пријаву је до попуне радних 
места.

Обављање лабораторијских послова и 
одржавање постројења

на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, хемијски техничар, хемијско - технолош-
ки техничар. CV слати на адресу: Стапарски пут бб, Сомбор. Рок за пријаву је 
до попуне радних места.

татраваГонка братСтво СуботИца доо
24000 Суботица, Биковачки пут 2

e-mail: info@tvbratstvo.rs

Заваривач
на одређено време од 12 месеци

5 извршилаца

Опис посла: самостално изводи заваривање на радном комаду и заваривање 
подсклопова и склопова по радном налогу уз обавезу поштовања прописа 
безбедности и здравља на раду, припрема алат и потрошни материјал потре-
бан за рад, обавља послове заваривања, односно врши заваривање лимова, 
носача, челичне конструкције, специфичних сложених елемената металне 
конструкције и судова под притиском по техничко - технолошкој докумен-
тацији, одабира елементе за заваривање, одабира уређај за заваривање 
погодан за конкретни радни задатак, одабира врсту електроде за конкрет-
но заваривање у зависности о материјалу који ће се заваривати, подешава 
јачину струје при електролучком заваривању, обавља послове заваривања, 
спајања под одређеним углом, подешава смесу кисеоника и ацетилена, чисти 
и одмашћује елементе заваривања, одређује место вара, врши антикорозив-
ну заштиту вара и објекта заваривања.

УСЛОВИ: III, II степен стручне спреме, КВ или ПКВ заваривач, потребно прет-
ходно радно искуство минимум 3 године на заваривању са ЦО2, способност 
за рад на висини (предност), пожељно поседовање сертификата (лиценце) 
атеста за заваривање (не мора да буде важећег датума), тачност и прециз-
ност у послу, уредност и педантност у раду и спремност на стално усаврша-
вање. Биографију и пропратно писмо послати на e-mail: info@tvbratstvo.rs или 
на горенаведену адресу, најкасније до 31.03.2014. године. Биће контактира-
ни само кандидати који уђу у ужи избор.

 Mедицина

СПецИјалИСтИЧка ордИнацИја Из 
ГИнеколоГИје И акушерСтва „ХолИМед“

11000 Београд, Пуковника Миленка Павловића 14
е-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, познавање енглеског језика, радно 
искуство на наведеним пословима минимум 2 године. Конкурс је отворен до 
попуне радног места. Лице за контакт: Илија Вуковљак.

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 образовања или дипло-
мирани дефектолог - тифлолог - VII/1 степен образовања, без обзира на рад-
но искуство, обезбеђен смештај. Конкурс је отворен до попуне радног места. 
Заинтересовани кандидати могу да се јаве на горенаведене бројеве телефо-
на. Лице за контакт: Драгана Живковић.

оПшта болнИца алекСИнац
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

тел. 018/804-215

Медицинска сестра - техничар
за рад у Служби хирургије, на одређено време до повратка 

одсутног радника

УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме, виша или средња медицинска сес-
тра - техничар општег смера, са положеним стручним испитом; општи услови 
у складу са Законом о раду. Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: 
оверен препис/фотокопију дипломе о завршеној средњој или вишој медицин-
ској школи; оверен препис/фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту; потврду Националне службе за запошљавање о дужини чекања на запос-
лење; доказ о радном искуству у струци након положеног стручног испита на 
пословима пружања здравствене заштите (фотокопија радне књижице или 
потврда послодавца); биографију са адресом и контакт телефон. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Куварица
УСЛОВИ: III или II степен стручне спреме, 1 година радног искуства. Канди-
дати су у обавези да уз пријаву доставе: оверен препис/фотокопију дипло-
ме о завршеној куварској школи; потврду Националне службе за запошља-
вање о дужини чекања на запослење; потврду о радном стажу; биографију 
са адресом и контакт телефон. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање.

аПотека кИкИнда
23300 Кикинда, Браће Татића ГА4

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен фармацеутски факултет и 
најмање пет година радног стажа у области здравствене заштите или завр-
шен правни или економски факултет; завршена едукација из области здрав-
ственог менаџмента и најмање пет година радног стажа у области здрав-
ствене заштите. Уз пријаву доставити: CV (радну биографију), диплому о 
завршеном факултету (оверена фотокопија), доказ о завршеној едукацији из 
области здравственог менаџмента (за кандидате са правним и економским 
факултетом) у оригиналу или оверену фотокопију, фотокопију радне књи-
жице, извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), 
уверење о држављанству РС - не старије од 6 месеци, уверење или потврда 
да кандидат није осуђиван за кривична дела (из казнене евиденције надлеж-
не полицијске управе Министарства унутрашњих послова) - не старије од 6 
месеци (оригинал или оверена фотокопија), уверење надлежног суда да се 
против њега не води кривични поступак - не старије од 6 месеци (оригинал 
или оверена фотокопија).

ОСТАЛО: пријаве са потребном документацијом слати у затвореној коверти, 
на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава за конкурс“.

оПшта болнИца „СветИ лука“
11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51

тел. 026/223-522, лок. 167

Медицинска сестра
на одређено време, са положеним стручним испитом, за рад 
у ОЈ специјалистичко - консултативни прегледи, до повратка 

медицинске сестре која се налази на боловању

УСЛОВИ: Као доказ о испуњености услова, кандидати су дужни да доставе: 
пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом, ове-
рену фотокопију дипломе о завршеном IV степену стручне спреме, општег 
смера, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама писарници Болнице 
или поштом, на адресу: Општа болница „Свети Лука“ Смедерево, Кнез Миха-
илова 51, са назнаком: „Пријава на оглас“, са навођењем радног места за које 
се конкурише. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

Медицинска сестра - техничар
на одређено време, са положеним стручним испитом, за рад 
у ОЈ за ултразвучну и радиолошку дијагностику, до повратка 

медицинске сестре која се налази на боловању

УСЛОВИ: Као доказ о испуњености услова, кандидати су дужни да доставе: 
пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом, ове-
рену фотокопију дипломе о завршеном IV степену стручне спреме, општег 
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смера, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама писарници Болнице 
или поштом, на адресу: Општа болница „Свети Лука“ Смедерево, Кнез Миха-
илова 51, са назнаком: „Пријава на оглас“, са навођењем радног места за које 
се конкурише. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

оПшта болнИца ваЉево
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Медицинска сестра - техничар општег смера - 
приправник - волонтер

у трајању од 6 месеци
30 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа, занимање: 
медицинска сестра - техничар општи смер.

Медицинска сестра педијатријског смера - 
приправник - волонтер

у трајању од 6 месеци
5 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа, занимање: 
медицинска сестра педијатријског смера.

Медицинска сестра гинеколошко - акушерског 
смера - приправник - волонтер

у трајању од 6 месеци
5 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа, занимање: 
медицинска сестра гинеколошко - акушерског смера.

Лабораторијски техничар - приправник - 
волонтер

у трајању од 6 месеци
5 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа, занимање: 
лабораторијски техничар.

Физиотерапеутски техничар - приправник - 
волонтер

у трајању од 6 месеци
5 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа физио смера.

ZU FENIX - аPOTEKA
21000 Нови Сад, Булевар oслобођења 30а

тел. 063/542-727
e-mail: еurolink@eunet.rs

Дипломирани фармацеут
на одређено време

УСЛОВИ: положен стручни испит за здравствене раднике, рад у сменама. 
Пријаве слати на горенаведени мејл.

доМ здравЉа бојнИк
16205 Бојник, Стојана Љубића бб

тел. 016/820-254

Доктор стоматологије
на одређено време до повратка радника са боловања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен стоматолошки факултет, 
положен стручни испит, пријава са кратком биографијом, оверена рад-
на књижица, оверена фотокопија дипломе, оверена фотокопија уверења о 
положеном стручном испиту и лекарско уверење. Пријаве са пратећом доку-
ментацијом могу се донети лично или послати на адресу Дома здравља. Рок 
за пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

доМ здравЉа кИкИнда
23300 Кикинда, Ђуре Јакшића 110

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да је кандидат доктор медицине - специјалиста из гране медици-
не која је делатност Дома здравља, са најмање пет година радног стажа у 
области здравствене заштите или да је доктор стоматологије или да је док-
тор стоматологије - специјалиста из гране стоматологије која је делатност 
Дома здравља, са најмање пет година радног стажа у области здраствствене 
заштите или дипломирани правник или дипломирани економиста са завр-
шеном едукацијом из области здравственог менаџмента, са најмање пет 
година радног стажа у области здравствене заштите. Уз пријаву која садржи 
биографске податке (CV) и податке о кретању у служби, кандидат је дужан 
да приложи: оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету, овере-
ну фотокопију уверења о завршеној специјализацији (уколико је кандидат 
доктор медицине специјалиста или доктор стоматологије специјалиста), ове-
рену фотокопију уверења о положеном стурчном испиту, доказ (потврду) 
о дужини радног стажа у области здравствене заштите и радном стажу на 
руководећим пословима у области здравствене делатности, оверену фото-
копију о завршеној едукацији из области здравственог менаџмента (уколико 
је кандидат дипломирани правник или дипломирани економиста), уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци), уверење да кандидат није осуђиван 
и уверење да се против истог не води кривични поступак, издато од стране 
надлежних органа (не старије од 6 месеци).

ОСТАЛО: рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Пријаве се достављају Управном одбору на горенаведену адре-
су (радна заједница - канцеларија 5А), са назнаком: „Пријава на конкурс за 
избор и именовање директора Дома здравља Кикинда“.

доМ здравЉа ЉубовИја
(са стационаром)

15320 Љубовија, Војводе Мишића 58
тел. 015/561-898

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: поред опших услова прописаних законом, кандидат треба да 
испуњава и следеће посебне услове: завршен медицински или стоматолошки 
факултет и положен стручни испит или да има завршен економски или прав-
ни факултет, са завршеном едукацијом из области здравственог менџмента; 
најмање пет година радног стажа у области здравствене заштите; најмање 3 
године рада на руководећим пословима у здравственој установи.

ОСТАЛО: кандидати као доказ о испуњености посебних услова конкурса уз 
пријаву подносе: оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету, ове-
рену фотокопију дипломе о положеном стручном испиту, диплому о едука-
цији из области здравственог менаџмента, потврду о радном стажу у области 
здравствене заштите, потврду о раду на руководећим пословима у здрав-
ственој установи. Као доказ испуњености општих услова по закону, канди-
дати подносе: уверење о држављанству РС, уверење о неосуђиваности; уве-
рење да се против кандидата не води истрага, нити је подигнута оптужница. 
Пријаве са доказима доставити на адресу Дома здравља. Избор кандидата 
извршиће се у року од 30 дана од дана завршетка конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Tржиштe рада

АнАлитички  приступ  
зАпошљАвАњу

Медицина



   |  Број 560  |  12.03.2014. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs16 

 Пољопривреда и ветерина
„ХраСтоваЧа“ доо

12000 Пожаревац, Моравска бб
тел. 012/555-467, лок. 468

Дипломирани ветеринар
за рад на фарми јунади у селу Кличевац, на одређено време

УСЛОВИ: Завршен факултет ветеринарске медицине, са стручним називом: 
дипломирани ветеринар, без обзира на искуство.

Дипломирани инжењер пољопривреде за 
сточарство

за рад на фарми јунади у селу Кличевац, на одређено време

УСЛОВИ: Завршен пољопривредни факултет, са звањем: дипломирани 
инжењер пољопривреде за сточарство, без обзира на искуство.

ОСТАЛО: Сва заинтересована лица могу да се јаве лично на број телефона: 
012/555-467, лок. 468, сваког радног дана, у времену од 08,00 до 16,00 часо-
ва или да пошаљу радну биографију на е-mail: hrastovaca.аd@open.telekom.
rs. Оглас је отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

ловаЧко удружеЊе „делИГрад“
18220 Алексинац, Књаза Милоша 23

тел. 018/803-460

Ловочувар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, најмање 3 месеца радног искуства; 
лиценца за обављање послова ловочувара; доказ о праву на коришћење 
ловачког оружја; доказ да кандидат није осуђиван и да се кривично не гони. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ловаЧко удружеЊе „златИбор“
31310 Чајетина, Златиборска 29

тел. 031/831-602

Ловочувар
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, шумарског или пољопривредног 
смера; сертификат за обављање послова ловочувара у складу са важећим 
прописима; положен возачки испит „Б“ категорије; дозвола за поседовање 
ловачког оружја.

ОСТАЛО: кандидат уз пријаву подноси: биографију и оверену фотокопију 
дипломе о стеченој спреми. Услови за избор прописани су Законом о дивља-
чи и ловству, Правилником о ловочуварској служби и Правилником о органи-
зацији и систематизацији послова Ловачког удружења „Златибор“ Чајетина.

зз „ПоЉСка ржана“
18328 Пољска Ржана, Задружни дом бб

Директор
на период од 5 година

УСЛОВИ: висока стручна спрема - пољопривредног смера или економске 
струке, са две године искуства у струци; средња стручна спрема са пет годи-
на искуства на руководећем месту, да је истакнути пољопривредни произ-
вођач или задружни радник. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Пријаве се могу слати поштом, на адресу: 
ЗЗ „Пољска Ржана“, 18328 Пољска Ржана, Задружни дом бб или лично на 
горенаведену адресу.

доо тенен новИ Сад
Ченеј, Салаш 101б
тел. 021/714-700

e-mail: tenenns@open.telekom.rs

Пољопривредни техничар
УСЛОВИ: пољопривредни техничар у фабрици сточне хране, рад на рачунару 
и контрола компонената које се додају у састав сточне хране, возачка дозво-
ла „Б“ категорије, основна информатичка обука, рад у сменама, пробни рад 3 
месеца, пожељно радно искуство. Заинтересовани кандидати могу се јавити 
на горенаведени број телефона, у времену од 08,00 до 15,00 часова.

 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 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 правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, 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 чла-
на 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 радног односа 
утврди да не испуњава услове из става 1. овог члана или ако 
одбије да се подвргне лекарском прегледу у надлежној здрав-
ственој установи на захтев директора.

београ д

унИверзИтет у беоГраду 
еконоМСкИ Факултет

11000 Београд, Каменичка 6
тел. 011/3021-137

Доцент за ужу научну област Статистика и 
математика - мултиваријациона анализа

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука и способност за наставни рад. Поред 
наведених услова, кандидат треба да испуни и друге услове прописане 
одредбама Закона о високом образовању, Статута Универзитета у Београду, 
Статута Факултета, Критеријума за стицање звања наставника и сарадника 
на Универзитету у Београду и Критеријума за стицање звања наставника и 
сарадника на Економском факултету у Београду.

Асистент за ужу научну област Економска 
теорија и анализа - основи макроекономије, 

макроекономска анализа и теорија и анализа 
економске политике

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: статус студента докторских студија или стечен академски назив 
магистра наука из области за коју се бира и прихваћена тема докторске 
дисертације. Поред наведених услова, кандидати треба да испуне и друге 
услове прописане одредбама Закона о високом образовању, Статута Универ-
зитета у Београду, Статута Факултета, Правилника о ближим условима за 
избор сарадника и Критеријума за стицање звања наставника и сарадника на 
Економском факултету у Београду.

ОСТАЛО: пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова достављају 
се на наведену адресу Факултета, соба бр. 139, у року од 15 дана од дана 
објављивања.

Пољопривреда и ветерина / Наука и образовање
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унИверзИтет уМетноСтИ беоГрад 
Факултет МузИЧке уМетноСтИ

11000 Београд, Краља Милана 50
тел. 011/3620-760

Редовни професор за ужу научну област 
Музикологије

Редовни професор за ужу научну област 
Психологија и педагогија

Ванредни професор за ужу теоријско - уметничку 
област Солфеђа и методике наставе солфеђа

на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну област 
Историја уметности

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Музичке 
педагогије

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Етномузикологија 
(етнологија и етнокореологија)

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Завршене докторске студије - III степен.

Редовни професор за ужу уметничку област 
Камерне музике

(за рад са дувачким ансамблима)

Редовни професор за ужу уметничку област 
Соло певање

Ванредни професор за ужу уметничку област 
Харфа (ренесансна харфа, читање с листа и 

познавање орекестарске литературе)
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу уметничку област 
Удараљке (мелодијске удараљке, камерна 

музика и оркестарске деонице)
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу уметничку област 
Снимање звука и тонска режија

на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу уметничку област 
Соло певање

на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу уметничку област 
Виолина

на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу уметничку област 
Хорна

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу уметничку област Дириговања 
(за рад у оперском студију)

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу уметничку област Клавир - 
упоредни предмет

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу уметничку област Виолина
на одређено време од 5 година

2 извршиоца

Доцент или ванредни професор за ужу 
уметничку област Виолина 

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу уметничку област Џез гитара
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу уметничку област Џез певање
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу уметничку област Џез клавир
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу теоријско - уметничку област 
Џез (џез аранжирање и џез хармонија)

на одређено време од 5 година

Самостални уметнички сарадник на Катедри за 
дувачке инструменте

на одређено време од 5 година
3 извршиоца

Уметнички сарадник на Катедри за гудачке 
инструменте

на одређено време од 5 година

Наставник за ужу стручну област Музичке 
теорије

на одређено време од 4 године

Наставник за ужу стручну област Методике 
наставе (методика општег музичког 

образовања - стручна пракса)
на одређено време од 4 године

УСЛОВИ: Завршене дипломске студије - II степен.

Асистент за ужу научну област Музичке теорије
на одређено време од 3 године

3 извршиоца

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

3 извршиоца

УСЛОВИ: Завршене дипломске студије - II степен, кандидат мора бити сту-
дент докторских студија.

ОСТАЛО: услови за радна места одређени су Законом о високом образо-
вању и Статутом Факултета. Пријаве са наведеном мејл адресом, доказима о 
испуњавању услова конкурса подносе се Факултету музичке уметности у Бео-
граду, а попуњени Образац 2 се доставља искључиво на e-mail: kadrovska@
fmu.bg.аc.rs. Све информације могу се добити у Општој служби факултета, на 
број телефона: 011/3620-760, а Образац 2 се може преузети са сајта Факул-
тета: www.fmu.bg.аc.rs. Неблаговремене пријаве, пријаве без потписа, као и 
пријаве без потребне документације неће се узимати у разматрање.

Сајмови 
запошљавања

Најкраћи пут  
до посла

 Наука и образовање
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вИСока школа МодерноГ бИзнИСа
11070 Нови Београд, Народних хероја 30

тел. 011/260-02-66, 260-07-88

Наставник (сва звања) за ужу научну област 
Менаџмент и маркетинг, за наставне предмете: 
Принципи маркетинга, Принципи менаџмента, 

Увод у електронско пословање, Менаџерски 
информациони системи, Менаџмент знања, 

Менаџмент у образовању, Стратегија 
електронског пословања

3 извршиоца

Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Економија и финансије, за наставне 
предмете: Квантитативне методе у бизнису, 
Пословна статистика, Методологија научног 

истраживања, Финансијска тржишта и 
институције, Менаџмент осигуравајућих 

компанија, Окружење ЕУ
3 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор економских наука. Услови у 
складу са којима ће бити извршен избор утврђени су Законом о високом обра-
зовању, Статутом Високе школе и Правилником о начину и поступку избора у 
звања и заснивања радног односа наставника и сарадника. Уз пријаву доста-
вити: биографију, списак радова, диплому о одговарајућој стручној спреми, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, потврду надлеж-
ног органа да кандидат није под истрагом (документа у оригиналу или у ове-
реном препису и не старија од 6 месеци).

унИверзИтет у беоГраду 
Факултет за СПецИјалну едукацИју 

И реХабИлИтацИју
11000 Београд, Високог Стевана 2

тел. 011/2183-036

Сарадник у звање асистента за ужу научну 
област Сурдологија

на одређено време од три године

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, Факултет за специјалну едукацију и 
рехабилитацију; просечне оцене на студијама првог степена најмање 08,00, 
као и да кандидат испуњава услове предвиђене чланом 73 став 8 Закона 
о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 44/2010, 93/2012 
и 89/2013) и услове предвиђене Статутом Факултета. Документа која је 
потребно доставити: пријаву на конкурс; биографију; библиографију (са 
копијама радова), оверене копије диплома, извод из матичне књиге рођених, 
држављанство и потврда надлежног органа да кандидат није под истрагом. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

унИверзИтет у беоГраду 
теХнолошко - МеталуршкИ Факултет

11000 Београд, Карнегијева 4

Ванредни или редовни професор за ужу научну 
област Текстилно инжењерство

Доцент или ванредни професор за ужу 
научну област Биохемијско инжењерство и 

биотехнологија
УСЛОВИ: Завршен Технолошко - металуршки факултет, доктор техничких 
наука, област Хемија и хемијска технологија.

Доцент или ванредни професор за ужу научну 
област Хемија макромолекула

УСЛОВИ: Завршен Технолошко - металуршки факултет, доктор хемијских 
наука.

ОСТАЛО: кандидати треба да испуњавају услове предвиђене Законом о висо-
ком образовању и Правилником о систематизацији послова и радних задата-
ка ТМФ-а. Пријаве са прилозима како у писаној форми, тако и у електронској 

верзији (опширна биографија са освртом на стручни рад, доказ о испуње-
ности услова и школској спреми, списак научних радова са радовима) подно-
се се Секретаријату факултета у Београду, архива факултета, Карнегијева 4. 
Одлука о избору донеће се у року од 6 месеци од дана истека за подношење 
пријаве на конкурс. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“.

унИверзИтет у беоГраду 
ГраЂевИнСкИ Факултет

11000 Београд, Булевар краља Александра 73
тел. 011/3218-553

Расписује конкурс за избор у звање и заснивање  
радног односа:

Редовни професор за ужу научну област 
Референтне геодетске мреже

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из уже научне области којој 
припада наставни предмет.

ОСТАЛО: кандидати који конкуришу, поред општих услова треба да испуња-
вају и услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању и Статута 
Грађевинског факултета Универзитета у Београду. Уз пријаву доставити: био-
графију са подацима о досадашњем раду, списак научних радова и оверен пре-
пис дипломе. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне 
и неблаговремено достављене пријаве неће се узимати у разматрање.

унИверзИтет у беоГраду 
Факултет за СПецИјалну едукацИју 

И реХабИлИтацИју
11000 Београд, Високог Стевана 2

тел. 011/2183-036

Наставник у звање ванредног или редовног 
професора за ужу научну област Соматопедија

на одређено време од пет година
један извршилац са пуним радним временом, и један извршилац 

са 80% радног времена

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат дефектолошких наука, да кан-
дидат испуњава услове предвиђене чл. 64 ст. 7 и ст. 9 Закона о високом обра-
зовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 44/2010), као и Статутом Факултета за 
избор у звање ванредног или редовног професора.

ОСТАЛО: документа која је потребно доставити: пријава на конкурс, биогра-
фија, 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. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве на конкурс 
са свим прилозима подносе се Факултету за специјалну едукацију и рехаби-
литацију Универзитета у Београду, Високог Стевана 2, у року од 8 дана од 
дана објављивања.

унИверзИтет у беоГраду 
електротеХнИЧкИ Факултет

11000 Београд, Булевар краља Александра 73

Расписује конкурс за стицање звања и заснивање  
радног односа:

Редовни професор за ужу научну област 
Примењена математика

Асистент за ужу научну област Биомедицинска 
техника

УСЛОВИ: услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. 
гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 
93/2012 и 89/2013) и Статутом Електротехничког факултета, Критеријумима 
за стицање звања наставника Универзитета у Београду и Критеријумима за 
стицање звања наставника и сарадника на Електротехничком факултету у 
Београду, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених канди-
дата. Молбе са потребним документима (биографију са списком објављених 
радова, копију дипломе, односно уверење које важи до издавања дипломе и 
уверење о држављанству) доставити у року од 15 дана од дана објављивања 
- архиви Факултета, Булевар краља Александра 73.

 Наука и образовање
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ПонИштеЊе конкурСа 
Oш „МИлан Ђ. МИлИћевИћ“

11000 Београд, Боривоја Стевановића 27а
тел. 011/288-94-98

Конкурс објављен 05.03.2014. године у публикацији „Послови“, 
поништава се у целости.

школа за дИзајн текСтИла
11000 Београд, Војислава Илића 88

тел. 011/2833-699

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из чл. 8 став 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања стечено на студијама другог степена - мас-
тер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалис-
тичке струковне студије, по пропису који уређује високо образовање, почев 
од 10. септембра 2005. године или високо образовање стечено на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; дозвола за рад, односно положен 
стручни испит или испит за лиценцу за наставника и стручног сарадника; 
обука и положен испит за директора установе (изабрани кандидат који нема 
положен испит за директора, дужан је да га положи у року од годину дана 
од дана ступања на дужност); најмање 5 година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да 
кандидат испуњава услове за наставника средње стручне школе за подручје 
рада текстилство; психичка, физичка и здравствена 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 најмање 3 
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 
кривиичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављанство РС; да зна језик на ком се 
остварује образовно - васпитни рад. Уз пријаву кандидат треба да приложи: 
биографске податке са прегледом кретања у служби и прегледом програма 
рада директора школе за мандатни период; оверену фотокопију дипломе о 
завршеном одговарајућем високом образовању; оверену фотокопију лицен-
це, односно уверења о положеном стручном испиту; оверену фотокопију 
уверења о положеном испиту за директора установе; пријава која не буде 
садржала уверење о положеном испиту за директора школе неће се смат-
рати непотпуном, а изабрани кандидат биће у обавези да у законском року 
положи испит за директора школе; потврду о раду у установи на пословима 
образовања и васпитања (најмање 5 година радног искуства); лекарско уве-
рење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству РС 
(не старије од 6 месеци); уверење суда да против кандидата није покренута 
истрага, нити подигнута оптужница (не старије од 6 месеци). Доказ о неос-
уђиваности прибавља школа. Пријаву са доказима о испуњавању услова кон-
курса и другим прилозима слати на адресу школе, у року од 15 дана од дана 
објављивања, са назнаком: „Конкурс за избор директора школе“. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ош „МИХајло ПуПИн“
11080 Земун, Емилије Јакшић 31а

тел. 011/3752-300

Наставник ликовне културе за изборни 
предмет: цртање, сликање, вајање и шах

са 55% радног времена, на одређено време, а најкасније до 
31.08.2014. године

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запослене са породиљског 
одсуства и одсуства ради неге детета, најкасније до краја 

наставне године

Наставник српског језика
на одређено време до повратка запослене са породиљског 
одсуства и одсуства ради неге детета, а најкасније до краја 

наставне године, са 50% радног времена

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају услове у погледу стручне спреме прописа-
не Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и 
15/13) и Правилником о степену и врсти образовања наставника који изводе 
образовно - васпитни рад из изборних предмета у основној школи („Сл. глас-

ник РС - Просвентни гласник“, бр. 11/12 и 15/13) и услове прописане чл. 8, 
120 и 122 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и Правилника о организацији и систематизацији 
послова и радних задатака школе.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидати треба да доставе следећу доку-
ментацију: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, лекарско 
уверење кандидати ће доставити по коначности одлуке директора о избору, 
а пре закључења уговора о раду. Установа прибавља доказ прописан чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (уве-
рење надлежног органа да лице 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, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за 
примање или давање мита, за кривична дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја, 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 дискриминаторно понашање), уверење 
о држављанству РС. Пријаву и осталу потребну документацију доставити на 
горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

вИСока здравСтвена школа 
СтруковнИХ СтудИја у беоГраду

11080 Земун, Цара Душана 254

Професор струковних студија, област 
Друштвено - хуманистичких наука, ужа научна 

област Дидактичко - методичких наука
са непуним радним временом, на одређено време до 1/3 - 

допунски рад

УСЛОВИ: VIII степен, докторат из дидактичко - методичких наука.

Предавач, област Медицина, ужа научна област 
Педијатрија

са непуним радним временом, на одређено време до 1/3 - 
допунски рад

УСЛОВИ: VII степен, специјализација из области педијатрије и субспецијали-
зација из неонатологије, медицински факултет, искуство у настави 3 године.

ОСТАЛО: општи и посебни услови предвиђени су Законом о високом обра-
зовању, Статутом Школе и Правилником о систематизацији радних мес-
та. Пријаве на конкурс са биографијом, овереним дипломама, уверењем о 
држављанству и другим прилозима којима кандидат доказује да испуњава 
услове конкурса подносе се у року од 8 дана од дана објављивања. Пријаве 
се подносе на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремено доставље-
не пријаве неће се разматрати.

ош „коСта ЂукИћ“
11400 Младеновац, Краља Петра I 339

Наставник српског језика
на одређено време, за рад у издвојеном одељењу Велика Иванча 

- замена запосленог који је привремено спречен за рад

УСЛОВИ: високо образовање у складу са чланом 8 став 2, 3 и 4 Закона о 
основама система образовања и васпитања и стечен стручни назив у скла-
ду са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи; држављанство Републике Србије; психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са децом и ученицима - што се доказује 
лекарским уверењем које је кандидат у обавези да достави пре закључења 
уговора о раду; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца и за кривично дело насиље у породици, одузимања малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за при-
мање или давање мита, као и за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја, против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, као и да лицу није утврђено дискриминаторно понашање. Доказ о 
некажњаваности прибавља школа по службеној дужности; знање језика на 
ком се остварује образовно - васпитни рад.

ОСТАЛО: докази о испуњености услова уз пријаву: оверена копија дипло-
ме о одговарајућем образовању и оверена копија доказа о испуњености из 
чл. 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања; оверена 
копија уверења о држављанству. Неблаговремене пријаве, пријаве без дока-
за о испуњавању свих услова конкурса, као и пријаве са неовереном доку-
ментацијом у прилогу неће се разматрати. Пријаве слати на адресу школе 
или донети лично у просторије школе, радним даном, у времену од 08,00 до 
11,00 часова.

 Наука и образовање
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девета ГИМназИја 
„МИХаИло ПетровИћ алаС“
11070 Нови Београд, Гоце Делчева 41

Наставник енглеског језика
са 55,56% радног времена, на одређено време

Наставник математике
на одређено време

Наставник рачунарства и информатике
на одређено време

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са Правилником о врсти и степе-
ну стручне спреме наставника РС и у складу са чл. 8 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања РС. Уз пријаву поднети: оверене фотокопије 
дипломе, извода из матичне књиге рођених и уверења о држављанству РС.

СредЊа турИСтИЧка школа
11070 Нови Београд, Отона Жупанчича 4

тел. 011/260-72-00/108

Директор
на одређено време од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из чл. 8 ст. 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10.09.2005. године или високо образовање на основним сутијама 
у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10.09.2005. године, за наставника средње стручне школе за под-
ручје рада трговина, угоститељство и туризам, за педагога и психолога, 
да кандидат поседује дозволу за рад (лиценца), обука и положен испит за 
директора установе (након доношења подзаконског акта који ће прописати 
програм обуке, начин и поступак полагања испита за директора), најмање 5 
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања, психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са децом и ученицима, да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 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 против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање, држављанство Републике 
Србије, да кандидат зна језик на ком се остварује образовно - васпитни рад 
(доказ обавезно достављају само они кандидати који одговарајуће образо-
вање нису стекли на српском језику). Уз пријаву приложити: краћу биогра-
фију, са прегледом кретања у служби и програм рада директора школе за 
мандатни период, оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем 
високом образовању, оверену фотокопију лиценце, односно уверење о поло-
женом стручном испиту, потврду о раду у установи на пословима образовања 
и васпитања, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци), уверење суда да против кан-
дидата није покренута истрага, нити подигнута оптужница (не старије од 6 
месеци), лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима (не старије од 6 месеци), доказ о знању српс-
ког језика (доставља кандидат који одговарајуће образовање није стекао на 
језику на ком се обавља образовно - васпитни рад). Доказ о неосуђиваности 
прибавља школа по службеној дужности. Пријаве слати на наведену адресу, 
у року од 10 дана од дана објављивања.

ПонИштеЊе конкурСа 
ош „војвода ПутнИк“
11234 Рипањ, Пут за колонију 12

тел. 011/8650-139

Конкурс објављен 15.01.2014. године у публикацији „Послови“, за 
радно место: директор, поништава се у целости.

ош „бранко ПешИћ“
11080 Земун, Светотројичина 4

тел. 011/3167-133, 3167-134, 3165-530
e-mail: оsbrankopesic@yаhoo.com

Спремачица
УСЛОВИ: Завршена основна школа.

Андрагошки асистент
на одређено време до краја школске 2013/2014. године, са 60% 

радног времена

УСЛОВИ: најмање средња стручна спрема, савладан „Интегрални програм 
обуке за остваривање програма функционалног основног образовања одра-
слих“, обученост за рад на рачунару, способност тимског рада.

ОСТАЛО: поред општих услова за заснивање радног односа прописаног чл. 
120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/09, 52/2011 и 55/13): да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном 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, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрнављење, за примање или давање мита, за кривична дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја, 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; држављанство Републике Србије. Предност ће имати кандидати 
са искуством рада у школи. Лекарско уверење се доставља пре закључивања 
уговора о раду, а доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
- прибавља школа. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања.

унИверзИтет у беоГраду 
ФИзИЧкИ Факултет

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

Доцент за ужу научну област Синоптичка 
метеорологија

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из уже 
научне области за коју се бира; научни, односно стручни радови, у складу 
са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/07 - 
аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12 и 89/13), Статутом и Правилници-
ма Физичког факултета и Универзитета у Београду.

ОСТАЛО: неосуђиваност за кривична дела из члана 62 став 4 Закона о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/07 - аутентично тума-
чење, 97/08, 44/10, 93/12 и 89/13). Пријава треба да садржи: биографију; 
оверен препис дипломе; опис досадашње наставне активности; прглед науч-
них резултата; списак наставних и научних публикација; списак цитата; нај-
важније публикације. Пријаву је потребно доставити у штампаној и едита-
билној електронској форми (tex или doc формат) у складу са темплејтом који 
се налази на сајту Физичког факултета: www.ff.bg.аc.rs Пријаву са доказима 
о испуњености услова конкурса доставити Деканату Физичког факултета, на 
наведену адресу (3. спрат, соба бр. 652), у року од 15 дана од дана објављи-
вања.

Национална служба 
за запошљавање

национална служба за 
запошљавање

обука за активно 
тражење посла

ИнФорМИСаноСт 
СИГурноСт 

СаМоПоуздаЊе
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унИверзИтет у беоГраду 
Факултет ветерИнарСке МедИцИне

11000 Београд, Булевар ослобођења 18
тел. 011/3615-436

Доцент или ванредни професор за ужу научну 
област Микробиологија са имунологијом

на одређено време од 5 година
2 извршиоца

Доцент или ванредни професор за ужу научну 
област Ветеринарска економика

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Клиничка 
дијагностика, патологија и терапија животиња

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, ветеринарски факултет, научни степен 
доктора наука из научне области за коју се бира. Остали услови утврђени 
су чл. 64 Закона о високом образовању и чл. 126 и 127 Статута Факултета 
ветеринарске медицине.

Асистент за ужу научну област Сточарство са 
генетиком

на одређено време од 3 године

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

Асистент за ужу научну област Клиничка 
дијагностика, патологија и терапија животиња

на одређено време од 3 године
2 извршиоца

Асистент за ужу научну област Болести папкара
на одређено време од 3 године

2 извршиоца

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

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

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

Асистент за ужу научну област Ветеринарска 
хирургија

на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област Ветеринарска 
економика

на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област Хигијена и 
технологија меса

на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област Хигијена и 
технологија млека

на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област Микробиологија 
са имунологијом

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских академских студија из ветеринарске медицине 
који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање 
осам; VII/1 степен стручне спреме, факултет ветеринарске медицине; магистар 
наука коме је прихваћена тема докторске дисертације, који је претходне нивое 
студија завршио са просечном оценом најмање осам; смисао за наставни рад.

ОСТАЛО: поред наведених услова, кандидати треба да испуњавају и услове 
предвиђене одредбама Закона о високом образовању и Статутом Факултета 
ветеринарске медицине. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса 
(биографија, дипломе, списак радова, радови и копију личне карте) достави-
ти у року од 15 дана од дана објављивања.

ФарМацеутСко - ФИзИотераПеутСка школа
11000 Београд, Донска 27-29

тел. 011/3047-812

Наставник естетске неге  
(теорија, вежбе, блок наставе)

са 75% радног времена, на одређено време до повратка одсутне 
запослене

УСЛОВИ: у радни однос може да буде примљено лице које испуњава услове 
за рад на наведеном радном месту у складу са Правилником о врсти струч-
не спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама: виши естетичар - козметичар (VI/1 степен стручне спреме); 
струковни козметичар - естетичар; специјалиста струковни козметичар есте-
тичар, односно да има одговарајуће образовање у складу са чланом 8 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 
52/2011 и 55/2013).

Наставник масаже
са 25% радног времена, на одређено време до повратка одсутне 

запослене

УСЛОВИ: у радни однос може да буде примљено лице које испуњава законске 
услове за рад на наведеном радном месту у складу са Правилником о врсти 
образовања наставника који остварују план и програм огледа за образовне 
профиле: козметички техничар, фармацеутски техничар, физиотерапеутски 
техничар, виши козметичар - естетичар; виши физиотерапеутски техничар, 
односно има одговарајуће образовање у складу са чланом 8 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 
и 55/2013).

ОСТАЛО: доказ о врсти и степену стручне спреме (оверена фотокопија 
дипломе), уверење о држављанству РС (оверена фотокопија, документ не 
може бити старији од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (оверена 
фотокопија, документ може бити старији од 6 месеци), лекарско уверење 
(психичка, физичка и здравствена способност за рад са ученицима) - доказ о 
испуњености овог услова подноси се пре закључења уговора о раду, уверење 
издато од надлежног органа којим се доказује да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, 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 обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање. Доказ о испуњености овог услова прибавља школа. У складу са чл. 
130 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) - проверу психофизичких способности за рад 
са ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, применом 
стандардизованих поступака. Пријаву са овереним доказима о испуњавању 
услова конкурса послати на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Рок 
за пријаву је 8 дана од дана објављивања; број телефона за информације: 
011/3047-812.

Oш „1300 каПлара“
11000 Београд, Панчина 1
тел/факс: 011/2411-519

Наставник историје
са 90% радног времена, на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства и одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају услове из чл. 8 и 120 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 
и 55/2013); одговарајуће образовање у складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013); да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена чланом 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
држављанство Републике Србије; да знају језик на ком се остварује обра-
зовно - васпитни рад; услов да кандидати имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима доказује се лекарским уве-
рењем које изабрани кандидат доставља накнадно, пре закључења уговора 
о раду. Доказ о неосуђиваности прибавља школа. Кандидати су у обавези да 
доставе: пријаву на конкурс; оверен препис или оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању; уверење о држављанству РС или оверену фотоко-
пију (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених или оверену 
фотокопију (не старије од 6 месеци); доказ о знању језика на ком се оства-
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рује образовно - васпитни рад (осим кандидата који су одговарујуће образо-
вање стекли на језику на ком се остварује образовно - васпитни рад). Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве на конкурс подносе се у затво-
реним ковертама, са назнаком: „За конкурс наставника“, непосредно у школи 
или поштом на адресу школе.

деСета ГИМназИја 
„МИХајло ПуПИн“

11070 Нови Београд, Антифашистичке борбе 1а

Професор географије
на одређено време ради замене запосленог

УСЛОВИ: oдговарајуће образовање, психичка, физичка и здравствена спо-
собност за рад са децом и ученицима, неосуђиваност правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање 3 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 против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, држављанство 
Републике Србије, да кандидат зна језик на ком се остварује образовно - 
васпитни рад. Уз пријаву доставити: оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству, доказ да канди-
дат зна језик на ком се остварује образовно - васпитни рад. Одлука о избору 
кандидата биће донета у року од 8 дана од дана добијања резултата психо-
лошке процене способности за рад са децом и ученицима.

унИверзИтет у беоГраду 
ФИлолошкИ Факултет
11000 Београд, Студентски трг 3

тел. 011/2638-622

Лектор за ужу научну област Скандинавистика, 
предмет: Савремени норвешки језик

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, филолошки или њему одговарајући 
факултет; општи успех на основним студијама најмање осам; смисао за 
наставни рад. Остали услови утврђени су чланом 70 Закона о високом обра-
зовању и чланом 114 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београ-
ду. Кандидати подносе: пријаву са биографијом, оверену фотокопију дипло-
ме одговарајуће дисциплине, списак радова и радове, на наведену адресу 
Факултета, у року од 15 дана од дана објављивања.

бор

ош „велИМИр МаркИћевИћ“
19250 Мајданпек, Светог Саве 39

тел. 030/581-138, 588-105

Наставник физичког васпитања
са 90% радног времена, на одређено време до повратка радника 

са функције директора школе

Дефектолог - олигофренолог за рад у кућној 
настави

са 50% радног времена, на одређено време ради замене 
запослене која се налази на неплаћеном одсуству, до 

30.09.2015. године

Наставник математике у оквиру основног 
образовања одраслих

са 39,3% радног времена, до краја школске 2013/2014. године

Наставник српског језика
са 23,6% радног времена у оквиру основног образовања 

одраслих, на одређено време до краја школске 2013/2014. 
године

Наставник енглеског језика
са 18,4% радног времена у оквиру основног образовања 

одраслих, на одређено време до краја школске 2013/2014. 
године

Наставник дигиталне писмености
са 8,45% радног времена у оквиру основног образовања 

одраслих, на одређено време до краја школске 2013/2014. 
године

Наставник предузетништва
са 4,7% радног времена у оквиру основног образовања 

одраслих, на одређено време до краја школске 2013/2014. 
године

Наставник одговорног живљења у грађанском 
друштву

са 16,6% радног времена у оквиру основног образовања 
одраслих, на одређено време до краја школске 2013/2014. 

године

Наставник физике
са 9,4% радног времена у оквиру основног образовања 

одраслих, на одређено време до краја школске 2013/2014. 
године

УСЛОВИ: уз пријаву на конкурс за радна места: наставник физичког вас-
питања, са 90% радног времена, на одређено време до повратка радника 
са функције директора школе, дефектолог - олигофренолог за рад у кућној 
настави, са 50% радног времена, на одређено време ради замене запослене 
која се налази на неплаћеном одсуству, до 30.09.2015. године, доставити: 
диплому о поседовању одговарајућег високог образовања према Правилни-
ку о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/12) и члана 8 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци), као и доказ 
о познавању језика на ком се остварује образовно - васпитни рад. Кандидат 
мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова у складу са чланом 8 став 4 Закона. 
Исти се доказује потврдом о положеним испитима из наведених предмета, 
односно прилагањем додатка дипломе у коме је садржано шта је студент у 
току студија изучавао. Потврда о положеним испитима може садржати бодо-
ве али исто није неопходно, посебно када се ради о лицима која су образо-
вање стекла по прописима из области високог образовања која су важила до 
10. септембра 2005. године. Лице које је положило испит за лиценцу сматра 
се да има образовање из члана 8 став 4 Закона. Уз пријаву на конкурс за 
радна места наставника која изводе наставу у основном образовању одра-
слих, доставити: диплому о поседовању одговарајућег образовања у складу 
са Правилником о условима у погледу простора, опреме, наставних средстава 
и степена и врсте образовања наставника и андрагошких асистената за ост-
варивање наставног плана и програма основног образовања одраслих („Сл. 
гласник - Просветни гласник РС“, бр. 13/13) и члана 8 Закона о основама 
система образовања и васпитања, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци), као и доказ 
о познавању језика на ком се остварује образовно - васпитни рад. Кандидат 
мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова у складу са чланом 8 став 4 Закона. 
Исти се доказује потврдом о положеним испитима из наведених предмета, 
односно прилагањем додатка дипломи у коме је садржано шта је студент у 
току студија изучавао. Потврда о положеним испитима може садржати бодо-
ве али исто није неопходно, посебно када се ради о лицима која су образо-
вање стекла по прописима из области високог образовања која су важила до 
10. септембра 2005. године. Лице које је положило испит за лиценцу сматра 
се да има образовање из члана 8 став 4 Закона. Остали услови за пријем 
лица у радни однос доказиваће се у складу са чланом 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Рок за пријављивање је 8 дана. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс 
кандидат треба да приложи сву потребну документацију потребну за засни-
вање радног односа у школи.

највећа понуда 
слободних послова 
на једном месту

 Наука и образовање
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гњилаНе

ош „СветИ Сава“
Клокот

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава слеће усло-
ве: поседовање одговрајућег високог образовања из члана 8 став 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања (високо образовање стечено 
на студијама другог степена - мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне студије, по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. 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 
школе, педагога или психолога; поседовање дозволе за рад (лиценце), посе-
довање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и уче-
ницима; поседовање држављанства РС; знање језика на ком се изводи обра-
зовно - васпитни рад; 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 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 других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију; непостојање дискриминаторног понашања, утврђеног у складу са 
законом; најмање пет година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву на конкурс 
приложити: доказ о држављанству; извод и матичне књиге рођених; дипло-
му о стеченом образовању (оверен препис/фотокопију); доказ о лиценци - 
стручном испиту (оверен препис/фотокопију); потврду о радном искуству; 
преглед кретања у служби са биографским подацима (необавезано); доказ 
о својим стручним и организационим способностима (необавезно). Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремена и непотпуна 
документација неће се узимати у разматрање. Ближе информације о конкур-
су могу се добити код секретара школе или на број телефона: 0280/385-669.

ош „доСИтеј обрадовИћ“
38251 Партеш - Гњилане

Наставник физичког васпитања и изабраног 
спорта

са 16 часова недељно, на одређено време ради замене одсутног 
запосленог до повратка радника са функције директора

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање радног односа, кандидати треба 
да испуњавају и посебне услове: висока стручна спрема - VII степен, завршен 
одговарајући факултет, положен стручни испит - лиценцу за рад наставника. 
Уз пријаву на конкурс приложити следећу документацију: доказ о стручној 
спреми (оверена копија дипломе); оверену копију уверења о лиценци за рад 
наставника, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о здравственом стању, уверење од надлежног суда да кандидат није 
под истрагом и да није осуђиван. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање. Комплетну документацију слати на адресу 
школе.

чачаК

теХнИЧка школа ЧаЧак
32000 Чачак, Цара Душана 20

тел. 032/222-229

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајућег занимања.

ОСТАЛО: кандидати за директора школе треба да испуњавају услове про-
писане чланом 59, чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања: одговарајуће високо образовање прописано чла-
ном 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања (високо 
образовање стечено на студијама другог степена - мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије, 
по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 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 за ову врсту школе и подручја рада, педагога и психолога, доз-

вола за рад, тј. положен испит за лиценцу, односно стручни испит за настав-
ника, педагога и психолога; најмање пет година радног стажа стеченог у 
области образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело 
примање или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да знају језик на ком се остварује образовно - васпитни рад, 
обуку и положен испит за директора школе. Пријава која не буде садржала 
уверење о положеном испиту за директора неће се сматрати непотпуном, а 
кандидат изабран за директора који нема положен испит за директора школе 
дужан је да исти положи у року од годину дана од дана ступања на дужност, 
што прописује Закон о основама система образовања и васпитања. Директор 
се бира на мандатни период од 4 године. Рок за пријављивање је 15 дана 
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Уз пријаву приложити: оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању, оверен препис 
или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту или испиту 
за лиценцу за наставника, педагога или психолога, потврду о радном стажу, 
најмање 5 година радног стажа у области образовања и васпитања, уверење 
о држављанству - не старије од шест месеци, извод из матичне књиге рође-
них, лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима - не старије од шест месеци, доказ о знању језика 
на ком се изводи образовно - васпитни рад (уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на српском језику), биографију са прегледом кретања у 
служби. Уверење о неосуђиваности кандидата прибавља школа. Пријава са 
доказима о испуњавању услова подноси се на адресу школе, са назнаком: 
„Конкурс за директора“ или лично у просторији секретара школе, у времену 
од 09,00 до 13,00 часова. За потребне информације обратити се секретару 
школе, на број телефона: 032/222-229, локал 2.

ош „вук караЏИћ“
32234 Каона

тел. 032/865-003

Професор разредне наставе
на одређено време ради замене радника на функцији директора 

школе, а најдаље до 31.08.2014. године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајућег занимања.

ОСТАЛО: поред општих услова прописаних законом, кандидати морају да 
испуњавају и посебне услове из Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник - Просветни 
гласник“, бр. 11/2012, 15/2013). Пријаве са потребним документима (оверене 
фотокопије) достављају се у року од 8 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“, на адресу школе.

ош „Марко ПајИћ“
32233 Вича

тел. 032/864-001

Професор разредне наставе
ради замене радника на функцији директора школе, до 

повратка радника са функције

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајућег занимања.

ОСТАЛО: поред општих услова прописаних законом, кандидат мора да 
испуњава и посебне услове из Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник - 
Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013). Пријаве са потребним докумен-
тима (оверене фотокопије) достављају се у року од 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“, на адресу школе.

Обука за активнО  
тражење пОсла

 Наука и образовање
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ош „ПреЉИна“
32212 Прељина, Драгана Бојовића 31

тел. 032/381-005

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајућег занимања.

ОСТАЛО: да кандидат испуњава услове прописане чланом 8 ст. 2 и чланом 
120 Закона о основама система образовања и васпитања (доказује се прила-
гањем оригинала или оверене фотокопије дипломе о стеченом високом обра-
зовању), да има дозволу за рад - лиценцу (доказује се прилагањем оригинала 
или оверене фотокопије документа о положеном испиту за лиценцу, односно 
стручном испиту), да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима - лекарско уверење, доставља се пре закључења 
уговора о раду - не старије од шест месеци; 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање - доказ о неос-
уђиваности прибавља школа по службеној дужности, држављанство Репу-
блике Србије (доказује се оригиналом или овереном фотокопијом уверења о 
држављанству - не старије од шест месеци), извод из матичне књиге рођених 
- доставља се оригинал или оверена фотокопија - не старије од шест месеци, 
положен испит за директора установе (изабрани директор биће у обавези да 
у законском року положи испит за директора након што министар просвете 
донесе подзаконски акт о полагању испита за директора школе), најмање 5 
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања (доказује се достављањем потврде о радном 
стажу). Уз пријаву на конкурс доставити и биографске податке са прегледом 
кретања у служби и предлог програма рада директора школе. Пријаве на 
конкурс доставити на адресу школе, у року од 15 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узи-
мати у разматрање.

еконоМСка школа ЧаЧак
32000 Чачак, Господар Јованова 1

тел. 032/344-793

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајућег занимања.

ОСТАЛО: кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 59, чла-
ном 8 став 2 и чланом 120 Закона о основама система образовања и вас-
питања: високо образовање; лиценцу или уверење о положеном стручном 
испиту за наставника, педагога или психолога; најмање пет година радног 
стажа у области образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; 
да знају језик на ком се остварује образовно - васпитни рад; да имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица или родос-
крнављење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање - прибавља школа. Дирек-
тор се бира на период од 4 године. Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Уз пријаву приложити: оверен препис дипломе о 
завршеном факултету; оверен препис уверења о положеном стручном испиту 
или испиту за лиценцу; потврду о радном стажу (најмање 5 година радног 
стажа у области образовања и васпитања); потврду да кандидат зна језик на 
ком се остварује образовно - васпитни рад; уверење о држављанству; извод 
из матичне књиге рођених; лекарско уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима; биографију са прегледом 
кретања у служби. Уверење о неосуђиваности прибавља школа. Проверу 
психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши надлежна 
служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака, по 
окончању конкурса. Пријава са доказима о испуњавању услова подноси се 
на адресу школе, са назнаком: „Конкурс за директора“ и лично у просторији 
секретара школе, у времену од 09,00 до 14,00 часова. За потребне информа-
ције обратити се на број телефона: 032/344-793.

КиКиНда

шоМов „барток бела“
Ада, Трг ослобођења 3/а

тел. 024/852-515
е-mail: оffice@msbartok.еdu.rs

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да је кандидат стекао одговарајуће високо образовање на студија-
ма другог степена - мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије и специјалистичке струковне студије, по пропису који уређује висо-
ко образовање, почев од 10. септембра 2005. године или на основним сту-
дијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, за наставника школе у складу са 
Правилником о врсти стручне спреме наставника у основној музичкој школи 
(„Сл. гласник РС“, бр. 11/2012), за педагога и психолога, да поседује лицен-
цу, односно положен стручни испит, обуку и положен испит за директора, 
најмање 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 прав-
носнажном 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 мало-
летног лица, родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да има 
држављанство Републике Србије, доказ о знању језика на ком се остварује 
образовно - васпитни рад (мађарски и српски).

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс приложити: уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, уверење из суда да кандидат није под истра-
гом, оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, оверен 
препис/фотокопију дипломе о положеном стручном испиту, потврду о рад-
ном искуству, лекарско уверење, преглед кретања у служби са биографским 
подацима, доказе о својим стручним и организационим способностима, пред-
логом програма рада, доказ о знању језика на ком се изводи образовно - вас-
питни рад. Доказ о испуњености услова слати у оригиналу или у фотокопији. 
Ближе информације могу се добити код секретара школе или на број телефо-
на: 024/852-515. Конкурсну документацију слати на горенаведену адресу, са 
назнаком: „Конкурс за директора“. Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање.

ош „Петар коЧИћ“
23311 Наково, Главна 50

тел. 0230/454-330
е-mail: оsnakovo@open.telekom.rs

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да поред законом прописаних општих услова 
испуњава и следеће услове: да поседује одговарајуће образовање из чл. 8 ст. 
2 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника, педа-
гога или психолога, стечено на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије), по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 
2005. године, на основним студијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. 
Изузетно, наставник јесте и лице са стеченим одговарајућим високим обра-
зовањем на студијама првог степена (основне академске, односно струковне 
студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем - ово 
лице 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 шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова; да поседује дозволу за рад 
- лиценцу за наставника, психолога или педагога, односно положен струч-
ни испит; најмање пет година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; положен испит за 
директора школе (уколико нема дужан је да савлада обуку и положи испит за 
директора на начин и у роковима које пропише министар); да испуњава усло-
ве из члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања, да је 
психички, физички и здравствено способан за рад са децом и ученицима, да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна 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 родоскрнављење, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривична дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
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понашање, да има држављанство Републике Србије, да зна језик на ком се 
изводи образовно - васпитни рад - српски језик. Кандидати су дужни да уз 
пријаву на конкурс приложе: оригинал уверења о држављанству - издато у 
претходних 6 месеци или оверену фотокопију истог, оверену фотокопију или 
препис дипломе о одговарајућој стручној спреми, оверену фотокопију или 
препис уверења о положеном стручном испиту за наставника или педагога 
или психолога или испиту за лиценцу, фотокопију радне књижице, потврду о 
стеченом радном стажу у области образовања и васпитања од послодаваца 
где га је стекао (потврда мора да садржи назив послодавца, делатност којом 
се бави, радно место на које је кандидат био распоређен и време трајања 
рада из области образовања и васпитања) или друге доказе о стеченом рад-
ном стажу у области образовања и васпитања (уговори о раду или решења о 
заснивању радног односа и распоређивању на радно место и друго), лекар-
ско уверење са утврђеним психичким, физичким и здравстевним способнос-
тима за рад са децом и ученицима - издато у претходних 6 месеци, извод из 
матичне књиге рођених, фотокопију личне карте, извод из казнене евиден-
ције (прибавља школа).

ОСТАЛО: поред наведеног, кандидат треба у пријави да наведе краће био-
графске податке и приложи: податке о кретању у досадашњој служби или 
радном односу, стручном и радном усавршавању и оствареним резултатима 
у раду и предлог мера, организације и начина руковођења школом које би 
спровео као директор школе. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављи-
вања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве са документацијом и прилозима достављају се на адресу школе.

ош „кИш Ференц“ 
трешЊевац - ороМ
24207 Ором, Велики пут 141

Наставник српског језика као нематерњег
за рад у издвојеним одељењима школе у Тотовом Селу и 

Долинама, на одређено време ради замене раднице која је 
на породиљском одсуству, до повратка одсутне запослене, а 

најдуже до краја школске 2013/2014. године

УСЛОВИ: да кандидат поседује диплому или оверену фотокопију о стеченом 
високом образовању на студијама другог степена (мастер академске студије, 
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање од 10.09.2005. 
године; на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године, да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечених на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 
6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. 
Лица испуњавају наведени услов уколико су у току студија положила испите 
из педагогије и психологије или имају положен стручни испит, односно испит 
за лиценцу; уверење о држављанству; доказ о познавању мађарског језика, 
јер се настава изводи на том језику; кратку биографију. У складу са чланом 
121 став 7 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), послове наставника и стручног сарадни-
ка, осим за ромски језик, може да обавља лице које је стекло средње, више и 
високо образовање на мађарском језику или је положило испит из тог језика 
по програму одговарајуће високошколске установе. Уверење о некажњавању 
школа ће прибавити службеним путем. Лекарско уверење подноси изабрани 
кандидат, пре закључивања уговора о раду.

ОСТАЛО: молбе са потребном документацијом доставити на горенаведену 
адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене молбе 
неће се узети у обзир.

ош „новак радонИћ“
24435 Мол, Маршала Тита 82

тел. 024/861-516

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане чланом 8 став 2 и чланом 
120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13): одговарајуће високо образовање стече-
но на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10.09.2005. године или на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10.09.2005. године, дозволу за рад - лиценцу, односно 
положен стручни испит за наставника основне школе и подручја рада, за 
педагога или психолога школе, да има обуку и положен испит за директора 
школе (програм обуке за директора школе и Правилник о полагању испита за 
директора школе нису донети), најмање 5 година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог високог образовања, да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење - не старије од 6 месеци, пожељно је да кандидат достави 

уз пријаву на конкурс, а обавезан је да достави пре закључења уговора о 
раду), 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 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање (уверење прибавља школа), држављанство Републике Србије 
(оригинал или оверена фотокопија - не старије од 6 месеци), да зна језик на 
ком се остварује образовно - васпитни рад. Уз пријаву се подноси: оверена 
фотокопија дипломе о високом образовању, оверена фотокопија уверења о 
положеном стручном испиту, односно лиценце за наставника, педагога или 
психолога, потврда послодавца о траженом радном искуству (потврда мора 
да садржи нарочито назив и делатност послодавца, радно место на које је 
кандидат био распоређен и време трајања рада на овим пословима образо-
вања и васпитања), лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима (у оригиналу или у овереној фото-
копији - не старије од 6 месеци - пожељно је да кандидат достави уз пријаву 
на конкурс, а обавезан да достави пре закључења уговора о раду), уверење 
о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци, оверена фотоко-
пија или оригинал), извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци, 
оверена фотокопија или оригинал), доказ о савладаној обуци и положеном 
испиту за директора установе (изабрани кандидат за директора школе који 
нема обуку и положен испит за директора биће обавезан да испит за дирек-
тора положи у року од годину дана од дана ступања на дужност), биографију 
са кратким прегледом кретања у служби (радна биографија) и оквирни план 
рада директора за време мандата. Пријаве са доказима о испуњености услова 
конкурса доставити са назнаком: „На конкурс за директора школе“, на горе-
наведену адресу школе.

ОСТАЛО: рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Решење о избору директо-
ра биће донето и достављено кандидатима, без одлагања, након добијања 
сагласности на одлуку о избору од надлежног органа, односно након истека 
рока од 30 дана од дана достављања одлуке истом органу на сагласност. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, на број 
телефона: 024/861-516.

КосовсК а митровица

ГраЂевИнСко - Саобраћајна школа
Приштина - Грачаница

38205 Грачаница

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава следеће 
услове: одговарајуће високо образовање из члана 8 став 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања - високо образовање стечено на студијама 
другог степена - мастер академске студије, специјалистичке академске сту-
дије или специјалистичке струковне студије, по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама 
у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године, за наставника средње стручне школе, 
педагога или психолога; дозвола за рад - лиценца, обука и положен испит 
за директора установе; психичка, физичка и здравствена способност за рад 
са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; да кандидат зна 
језик на ком се остварује образовно - васпитни рад; да није осуђиван прав-
носнажном 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 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 обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; најмање пет година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Канди-
дат за директора мора да испуњава услове прописане чланом 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања. Директор се бира на период од 
4 године. Уз пријаву на конкурс приложити: доказ о држављанству - ориги-
нал (извод из матичне књиге рођених - не старији од 6 месеци или трајни, 
уверење о држављанству), оверен препис - фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми, оверен препис - фотокопију документа о положеном испиту 
за лиценцу, односно стручном испиту, доказ о знању језика на ком се изво-
ди образовно - васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће знање 
стекли на том језику), потврду о радном искуству у области образовања и 
васпитања, преглед кретања у служби са биографским подацима, уверење 
да се против кандидата не води истрага - на старије од 6 месеци. Конкурсну 
документацију поднети на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. 
Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе и на број телефона: 038/65-292.
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школа за оСновно образоваЊе одраСлИХ 
„раднИЧкИ унИверзИтет“ ПрИштИна

са седиштем у Штрпцу
38236 Штрпце

тел. 0290/70-005, 70-057

Директор
УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које испуњава сле-
деће услове: поседовање одговарајућег високог образовања из члана 8 став 
2 Закона о основама система образовања и васпитања (високо образовање 
стечено на студијама другог степена - мастер академске студије, специја-
листичке академске студије или специјалистичке струковне студије, по про-
пису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године 
или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године), за настав-
ника основне школе, педагога или психолога; поседовање дозволе за рад 
(лиценце) или стручног испита; поседовање лекарског уверења; поседовање 
држављанства Републике Србије; знање језика на ком се изводи образов-
но - васпитни рад; 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 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 обзира 
на изречену кривичну санкцију; непостојање дискриминаторног понашања, 
утврђеног у складу са законом; најмање пет година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. 
Директор се бира на период од 4 године. Рок за пријављивање је 15 дана 
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс приложити: доказ о држављанству (извод из 
матичне књиге рођених или уверење о држављанству); оверен препис фото-
копије дипломе о стеченом образовању; оверен препис фотокопије докумен-
та о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; потврду о рад-
ном искуству; преглед кретања у служби са биографским подацима. Пријаве 
слати на горенаведену адресу или лично управи школе. Ближе информације 
могу се добити на горенаведене бројеве телефона.

ИСПравка конкурСа 
унИверзИтет у ПрИштИнИ 

Факултет теХнИЧкИХ наука
38220 Косовска Митровица, Кнеза Милоша 7

тел. 028/425-320

Конкурс објављен 05.03.2014. године у публикацији „Послови“, 
мења се у делу који се односи на рок за подношење пријава, тако да 
гласи: рок за подношење пријава са пратећом документацијом је 15 
дана и почиње да тече од 05.03.2014. године. Остали део конкурса 
је непромењен.

унИверзИтет у ПрИштИнИ 
Факултет уМетноСтИ

38227 Звечан, Краља Петра I 117
тел. 028/497-924

На одсеку - департману ликовних уметности

Доцент за ужу стручно - уметничку област 
Писмо са типографијом и фотографија, за 
наставне предмете: Фотографија и Развој 

фотографског медија
на одређено време од 60 месеци

Доцент за ужу стручно - уметничку област 
Писмо са типографијом и фотографија, за 
наставни предмет: Писмо са типографијом

на одређено време од 60 месеци

Доцент за ужу стручно - уметничку област 
Графички дизајн

на одређено време од 60 месеци

На одсеку - департману музичких уметности

Доцент за ужу стручно - уметничку област 
Солфеђо

на одређено време од 60 месеци

УСЛОВИ: поред општих услова, кандидати требају да испуњавају и усло-
ве предвиђене Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, 
бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012 и 
89/2013), Статутом факултета уметности, Правилником о ближим условима 
за избор наставника Универзитета у Приштини, са привременим седиштем 
у Косовској Митровици, Факултета уметности и препорукама Националног 
савета за високо образовање о ближим условима за избор наставника од 
04.05.2007. године у складу са којима ће бити извршен избор пријављених 
кандидата. Кандидати су дужни да уз пријаву приложе следећу документа-
цију: биографију са библиографијом у три примерка са подацима о умет-
ничком, стручном, педагошком и научном раду, списак уметничких и струч-
них радова, као и саме радове, диплому о завршеним основним или мастер 
студијама, односно магистратури и докторату. Биографију (написану у про-
граму Word) са библиографијом која садржи податке о уметничком, струч-
ном, педагошком и научном раду и списак уметничких и стручних радова из 
области за коју конкуришу (написану у програму Word), као и саме радове, 
кандидати достављају у три примерка на CD-u. Конкурс је отворен 15 дана од 
дана објављивања. Пријаве доставити на горенаведену адресу. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

КрагУјевац

ФИлолошко - уМетнИЧкИ Факултет
34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб

тел. 034/500-125, 500-126

Наставник у звање ванредног професора за ужу 
научну област Италијански језик и лингвистика

на одређено време од 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. глас-
ник РС“, бр. 76/2005, 100/07, 97/08, 44/2010, 93/2012 и 89/2013), Статутом Уни-
верзитета у Крагујевцу (пречишћен текст бр. II-01-12 од 09.01.2014.) - (www.
kg.аc.rs) Статутом Филолошко - уметничког факултета у Крагујевцу (пречишћен 
текст), бр. 01-1739 од 17.06.2013. године - (www.filum.kg.аc.rs), Одлуком о изме-
нама 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), Правилни-
ком о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника 
Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. I-01-13 од 10.01.2014. године) 
и другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу.

Наставник у звање доцента за ужу научну 
област Српска књижевност

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: доктор наука из уже научне области за коју се бира. Општи и посеб-
ни услови предвиђени су чл. 64 и чл. 65 Закона о високом образовању („Сл. 
гласник РС“, бр. 76/2005, 100/07, 97/08, 44/2010, 93/2012 и 89/2013), Стату-
том Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст бр. II-01-12 од 09.01.2014.) 
- (www.kg.аc.rs) Статутом Филолошко - уметничког факултета у Крагујевцу 
(пречишћен текст), бр. 01-1739 од 17.06.2013. године - (www.filum.kg.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. I-01-13 од 10.01.2014. године) и другим актима Факултета и Уни-
верзитета у Крагујевцу.

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

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: доктор наука из уже научне области за коју се бира. Општи и посеб-
ни услови предвиђени су чл. 64 и чл. 65 Закона о високом образовању („Сл. 
гласник РС“, бр. 76/2005, 100/07, 97/08, 44/2010, 93/2012 и 89/2013), Стату-
том Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст бр. II-01-12 од 09.01.2014.) 
- (www.kg.аc.rs) Статутом Филолошко - уметничког факултета у Крагујевцу 
(пречишћен текст), бр. 01-1739 од 17.06.2013. године - (www.filum.kg.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. I-01-13 од 10.01.2014. године) и другим актима Факултета и Уни-
верзитета у Крагујевцу.
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Наставник у звање ванредног професора за ужу 
уметничку област Соло певање

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: доктор уметности из уже уметничке области за коју се бира или 
високо образовање првог степена и уметничка дела која представљају само-
сталан допринос уметности или призната уметничка 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, 93/2012 и 89/2013), Стату-
том Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. II-01-12 од 09.01.2014.
год.) - (www.kg.аc.rs), Статутом Филолошко - уметничког факултета у Кра-
гујевцу (пречишћен текст), бр. 01-1739 од 17.06.2013. године - (www.filum.
kg.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. I-01-13 од 10.01.2014. године) и другим актима Факултета и Уни-
верзитета у Крагујевцу.

Наставник у звање ванредног професора или 
доцента за ужу теоријско - уметничку област 
Методике вокално/инструменталне наставе 

(Методика наставе флауте)
са 50% радног времена, на одређено време 5 година

УСЛОВИ: доктор уметности из уже уметничке области за коју се бира или 
високо образовање првог степена и уметничка дела која представљају само-
сталан допринос уметности или призната уметничка 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, 93/2012 и 89/2013), Стату-
том Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. II-01-12 од 09.01.2014.
год.) - (www.kg.аc.rs), Статутом Филолошко - уметничког факултета у Кра-
гујевцу (пречишћен текст), бр. 01-1739 од 17.06.2013. године - (www.filum.
kg.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. I-01-13 од 10.01.2014. године) и другим актима Факултета и Уни-
верзитета у Крагујевцу.

ОСТАЛО ЗА СВА РАДНА МЕСТА: документа која је потребно доставити: прија-
ва на конкурс; биографија и стручна биографија (на CD-u и у штампаној 
форми); оверене копије диплома; оверена копија извода из матичне књиге 
рођених; уверење о држављанству (оригинал); потврда надлежног органа 
(Полицијске 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 предавање. Фото-
копије докумената морају бити оверене и не старије од 6 месеци. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве, као и документација кандидата који не испуњавају 
услове конкурса неће се узимати у разматрање. Сва документација и ориги-
нални 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.

ош „МИлутИн И драГИЊа тодоровИћ“
34000 Крагујевац, Саве Немањића 2

тел. 034/332-712

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе мора да испуњава следеће услове: 
одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања за наставника основне школе, педагога или 
психолога; да има дозволу за рад за наставника, педагога или психолога; 
најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; лекарско уверење да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима - доказ, 
не старији од 6 месеци, доставља се пре закључења уговора о раду; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање - доказ прибавља 
школа; да има држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се оства-
рује образовно - васпитни рад; изабрани директор који нема положен испит 
за директора, дужан је да га положи у року од годину дана од дана ступања 
на дужност.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидати су у обавези да приложе следеће 
доказе: оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 
оверену фотокопију дозволе за рад за наставника, педагога или психолога; 
доказ о знању језика на ком се изводи образовно - васпитни рад у школи 
(уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику); доказ о рад-
ном искуству на пословима образовања и васпитања; уверење о држављан-
ству Републике Србије - не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге 
рођених - не старији од 6 месеци, а уколико је извод снабдевен холограмом 
- исти има трајну важност; радну биографију са кратким прегледом кретања 
у служби и организаторским способностима и оквирни план рада за време 
мандата. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Прија-
ве са доказима о испуњености услова конкурса у затвореним ковертама, са 
назнаком: „За конкурс“, слати на горенаведену адресу школе, препорученом 
поштом или непосредно школи. Рок за пријаву је 15 дана.

ош „МИлутИн јеленИћ“
34324 Горња Трнава

тел. 034/832-001

Наставник српског језика
на одређено време до повратка одсутне запослене, за 95% 

радног времена

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених законом, кандидат треба да 
испуњава и следеће посебне услове: одговарајуће образовање у складу са 
чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и у складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник - Просветни гласник“, бр. 11/2012); да испуњава услове из члана 120 
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
бр. 72/09, 52/11 и 55/13).

ОСТАЛО: кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе: оверену 
копију дипломе о стеченом образовању; уверење о држављанству и уве-
рење да нису осуђивани за кривична дела која онемогућавају рад у просвети. 
Пријаве на конкурс слати на горенаведену адресу школе.

лесКовац

ош „Славко златановИћ“
16204 Мирошевце

Наставник српског језика
за 77% радног времена, на одређено време до повратка 

запослене са боловања

Наставник српског језика
за 28% радног времена, на одређено време до повратка 

запослене са боловања

Наставник ликовне културе
за 15% радног времена, на одређено време до повратка 

запослене са боловања

УСЛОВИ: да кандидат испуњава опште услове предвиђене чланом 120 Зако-
на о основама система образовања и васпитања: да има одговарајућу високу 
стручну спрему према Правилнику о врсти стручне спреме наставног особља 
за рад у основној школи; 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 најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кри-
вично 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 санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да је држављанин Републи-
ке Србије; да зна српски језик на ком се остварује образовно - васпитни рад.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат прилаже доказе да има одгова-
рајуће образовање; уверење о држављанству РС; доказ да зна српски језик; 
уверење да има психичку, физичку и здравствену способност - доставља се 
пре закључења уговора о раду; доказ да није осуђиван - прибавља школа. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Одлуку о избору 
кандидата донеће директор у року од 8 дана од дана добијања резултата 
психолошке процене способности за рад са децом и ученицима.

 Наука и образовање
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лозНица

ош „вукова СПоМен школа“
15303 Тршић

тел. 015/868-323

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из члана 8 ст. 2 и члана 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 
52/11 и 55/13), односно да има одговарајуће високо образовање стечено на 
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академ-
ске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године за наставника основне 
школе, педагога или психолога; да има дозволу за рад - лиценцу; савлада-
ну обуку и положен испит за директора школе (програм обуке за директора 
школе и Правилник о полагању испита за директора школе нису донети, па 
ће изабрани кандидат бити у обавези да у законском року положи испит за 
директора); најмање 5 година радног стажа у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, доказ 
о испуњености овог услова подноси се пре закључења уговора о раду; да 
је држављанин РС; 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 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 обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање, доказ о испуњености услова прибавља школа; 
да зна језик на ком се остварује образовно - васпитни рад (српски језик).

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс приложити: оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу; потврду да има најмање пет година рада 
у области образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања (подноси се у оригиналу); уверење о држављанству (оригинал или ове-
рену фотокопију - не старије од 6 месеци); биографију са кратким прегледом 
рада у служби (радна биографија). Пријаве са доказима о испуњености усло-
ва конкурса слати на адресу школе или доставити лично у року од 15 дана од 
дана објављивања, са назнаком: „Конкурс за директора“. За сва обавештења 
контактирати секретара школе. Непотпуне неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање.

Ниш

ош „коле рашИћ“
18000 Ниш, Васе Чарапића 8б

тел. 018/242-240

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: испуњеност услова прописаних чл. 8 став 2 и чл. 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 
52/2011 и 55/2013): одговарајуће високо образовање стечено на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске сту-
дије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама 
у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године, за наставника основне школе, педагога 
или психолога; психичка, физичка и здравствена способност за рад са учени-
цима (лекарско уверење доставља кандидат који одлуком школског одбора 
буде изабран за директора школе, а пре закључења уговора о раду); да кан-
дидат 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); држављанство Републике Србије; знање српског 
језика; дозвола за рад наставника, педагога или психолога; обука и положен 
испит за директора установе (изабрани кандидат који нема положен испит за 
директора, дужан је да исти положи у року од годину дана од дана ступања 
на дужност); најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву доставити: 
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 
оверен препис/фотокопију уверења о положеном стручном испиту, однос-
но испиту за лиценцу за наставника, педагога или психолога за рад у шко-
ли; потврду о радном стажу у области образовања и васпитања; уверење о 

држављанству РС (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; 
доказ о знању српског језика (уколико одговарајуће образовање није стече-
но на српском језику); радну биографију; оквирни план за време мандата. 
Рок за пријаву је 15 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране.

ош „ратко вукИћевИћ“
18000 Ниш, Ратка Вукићевића 5

тел. 018/522-209

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 
52/2011 и 55/2013) за наставника те врсте школе и подручја рада, за педа-
гога и психолога: 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 године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима 
(доказ доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду); да кан-
дидат 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); држављанство Републике Србије; знање језика на 
ком се остварује образовно - васпитни рад; најмање 5 година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; дозвола за рад - лиценца; обука и положен испит за директора 
школе. Кандидат уз пријаву треба да достави: оригинал или оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; оригинал или оверену 
фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном 
испиту; уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија); извод 
из матичне књиге рођених/венчаних (оригинал или оверена фотокопија); 
потврду установе да има најмање 5 година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; пре-
глед кретања у служби са биографским подацима; доказ о положеном испиту 
за директора (изабрани кандидат који нема положен испит за директора, 
дужан је да исти положи у законском року). Уколико кандидат није стекао 
образовање на српском језику, у обавези је да достави доказ да је положио 
испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. 
Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс за директора 
школе“. Рок за пријаву је 15 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање.

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

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: испуњеност услова прописаних чланом 8 став 2 и чланом 120 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 
72/2009, 52/2011 и 55/2013) за наставника основне школе, за педагога или 
психолога; дозвола за рад; обука и положен испит за директора установе; 
најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву кандидат треба да дос-
тави следеће доказе о испуњености услова конкурса (оригинали или оверени 
преписи, односно фотокопије): диплому о стеченом одговарајућем образо-
вању; доказ о поседовању лиценце за рад; доказ о радном стажу у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања; доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима; уверење да кандидат није осуђиван у складу са чланом 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; уве-
рење о држављанству Републике Србије; извод из матичне књиге рођених; 
доказ о знању језика на ком се остварује образовно - васпитни рад (српски 
језик); преглед кретања у служби са биографским подацима; предлог програ-
ма рада директора школе. Рок за пријаву је 15 дана. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање.

http://www.nsz.gov.rs/
ВАшА ПРАВА АДРЕСА:
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МузИЧка школа нИш
18000 Ниш, Првомајска 6

тел. 018/524-464

Професор теоретских предмета
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

одсуства

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани музичар, усмерење 
музички педагог; професионални статус музички педагог, музички теоре-
тичар или етномузиколог; психичка, физичка и здравствена способност за 
рад са ученицима; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. Кандидат уз 
пријаву треба да достави: уверење о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених и оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми. За кан-
дидате који уђу у ужи избор обавезна је претходна провера психофизичких 
способности, коју врши надлежна служба за послове запошљавања, приме-
ном стандардизованих поступака. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране.

ГИМназИја „бора СтанковИћ“
18000 Ниш, Вожда Карађорђа 27

тел. 018/527-621

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће образовање из чл. 8 став 2 и чл. 121 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 55/13); 
лице које испуњава услове за наставника гимназије, за педагога и психолога; 
дозвола за рад/лиценца или положен стручни испит; обука и положен испит 
за директора установе; најмање 5 година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да кан-
дидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; држављанство Републике Србије; да лице зна језик на ком се остварује 
образовно - васпитни рад. Кандидат уз пријаву треба да достави: доказ о 
завршеном одговарајућем образовању; доказ о поседовању дозволе за рад; 
доказ о положеном испиту за директора (изабрани кандидат који нема поло-
жен испит, дужан је да исти положи у року од годину дана од дана ступања 
на дужност); доказ о раду у области образовања; доказ да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; уверење 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (при-
бавља школа); уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); доказ да 
зна језик на ком се остварује образовно - васпитни рад (кандидат који није 
стекао одговарајуће образовање на српском језику у обавези је да достави 
доказ о положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе); извод из матичне књиге рођених; биографију са крат-
ким прегледом кретања у служби; предлог програма рада директора школе. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ош „бубаЊСкИ ХеројИ“
18000 Ниш, Бубањских хероја 1

тел. 018/562-919

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: испуњеност услова прописаних чл. 8 став 2 и чл. 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 
52/2011 и 55/2013): држављанство Републике Србије; одговарајуће високо 
образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), 
по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 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; испуње-
ност услова за наставника, педагога или психолога школе; дозвола за рад, 
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 (доказ, не старији од 6 месеци, 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 школа по службеној 
дужности, пре доношења одлуке о избору). Уз пријаву доставити: оверен 
препис/фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; оверен 

препис/фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту 
за лиценцу; потврду о радном стажу у области образовања и васпитања; 
доказ о држављанству РС (уверење о држављанству и извод из матичне књи-
ге рођених - не старији од 6 месеци); радну биографију; оквирни план рада 
за време мандата. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За 
конкурс“. Рок за пријаву је 15 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање.

ош „уЧИтеЉ таСа“
18000 Ниш, Рајићева 24

тел. 018/522-834

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће образовање предвиђено чланом 8 став 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 
72/09, 52/11 и 55/13) за наставника основне школе, за педагога и психо-
лога (на студијама другог степена - мастер академске студије, специјалис-
тичке академске студије или специјалистичке струковне студије, по пропису 
који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године или 
на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године); дозвола за рад 
- лиценца; најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог образовања; обука и положен испит за директора 
установе (узеће се у обзир да није донет подзаконски акт о полагању испита 
за директора, али ће изабрани кандидат бити у обавези да положи овај испит 
у законском року, након што министар просвете донесе одговарајући подза-
конски акт); психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење подноси изабрани кандидат, пре закључења 
уговора о раду); да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вична 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; знање језика на ком се остварује образов-
но - васпитни рад (српски језик). Кандидат уз пријаву треба да достави: доказ 
о стручној спреми (оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању); 
оверена фотокопија документа о положеном испиту за лиценцу, односно 
стручном испиту; уверење о држављанству (оригинал или оверена фотоко-
пија - не старије од 6 месеци); доказ о радном стажу, односно потврду о 
радном искуству у области образовања и васпитања; извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија); преглед кретања у служби са 
биографским подацима и предлогом програма рада директора школе. Рок за 
пријаву је 15 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање.

Нови са д

ош „братСтво једИнСтво“
21466 Куцура, Ослобођења 6

тел. 021/727-905
e-mail: оskucura@open.telekom.rs

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања за наставника основне 
школе, за педагога и психолога, из чл. 8 став 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13): на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академ-
ске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; дозвола за рад (лицен-
ца), односно положен стручни испит за наставника, педагога или психолога; 
положен испит за директора школе, најмање 5 година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања; држављанство Републике Србије; да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања, да зна језик на ком 
се остварује образовно - васпитни рад. Уз пријаву на конкурс доставити: ове-
рену фотокопију дипломе о одговарајућем високом образовању, уверење о 
положеном стручном испиту - испит за лиценцу, уверење о држављанству, 
потврду о радном стажу, кратак преглед биографских података и доказ о 
познавању језика на ком се остварује образовно - васпитни рад (оверена 
фотокопија дипломе о стеченом средњем, вишем или високом образовању на 
српском и русинском језику или положен испит из русинског језика и положен 
испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе). 
Докази о испуњавању услова који немају трајни карактер не могу бити ста-
рији од 6 месеци. Лекарско уверење (не старије од 6 месеци) - доставља се 
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пре закључења уговора о раду, а уверење о неосуђиваности правноснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања - прибавља школа. Кандидат 
изабран за директора школе дужан је да положи испит за директора, сходно 
условима прописаним Законом о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13). Рок за пријаву је 15 дана од дана 
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у раз-
матрање. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.

тш „9. Мај“
21400 Бачка Паланка, Краља Петра I 2

тел. 021/6041-472

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: директор може да буде лице које испуњава услове у складу са чла-
ном 8 став 2 и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпи-
тања: високо образовање на студијама другог степена - мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 
2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, за наставника средње стручне школе и подручја рада електротех-
ника и машинство и обрада метала, педагога или психолога школе, дозволу 
за рад - стручни испит или лиценца, најмање пет година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог високог образовања, 
психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима, да 
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од 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 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање, држављанство Републике Србије, да је прошао обу-
ку или положио испит за директора (изабрани кандидат који нема положен 
испит за директора дужан је да га положи у року од годину дана од дана 
ступања на дужност), да зна језик на ком се остварује образовно - васпитни 
рад. Мандат директора тече од дана ступања на дужност и траје четири годи-
не. Уз пријаву на конкурс приложити: биографске податке, односно радну 
биографију; доказ о држављанству (уверење о држављанству, оригинал или 
оверена фотокопија, не старија од 6 месеци); извод из матичне књиге рође-
них (трајни или оверену фотокопију извода); оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; оверену фотокопију документа о положеном испиту 
за лиценцу, односно стручном испиту; доказ о знању језика на ком се изводи 
образовно - васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на том језику); потврду о радном искуству; програм рада директора 
(будућа визија школе, циљеви и задаци у раду, планиране активности) - нео-
бавезно. Изабрани кандидат ће доказе о здравственој способности прило-
жити пре закључења уговора о раду, у смислу члана 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Уверење да кандидат није осуђиван при-
бавља школа по избору кандидата. Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Пријаве се достављају на адресу школе, са назнаком: „За конкурс за 
избор директора“. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секре-
тара школе и на број телефона: 021/6041-472.

ПонИштеЊе оГлаСа 
ош „вук караЏИћ“
21465 Бачко Добро Поље

тел. 021/724-029
e-mail: vukbdp.direktor@gmail.com

Оглас објављен 05.03.2014. године у публикацији „Послови“, за 
радно место: директор, поништава се у целости.

ош „вук караЏИћ“
21465 Бачко Добро Поље

тел. 021/724-029
e-mail: vukbdp.direktor@gmail.com

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које испуњава усло-
ве прописане чланом 8 став 2 тачка 1 и тачка 2 и чланом 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, као и посебне услове: да поседује 
одговарајуће образовање у складу са Законом о високом образовању на сту-
дијама другог степена, дипломске академске студије - мастер, специјалис-
тичке академске студије или специјалистичке струковне студије у складу са 
Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутен-
тично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12 и 89/13), почев од 10.09.2005. године 
или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године, за наставника 
основне школе општег типа, педагога или психолога; да поседује дозволу за 
рад (лиценца) за наставника, педагога или психолога; да је прошао обуку и 
да има положен испит за директора; најмање пет година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања, држављанство Републике Србије, да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима, да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање 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 добра заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање. Уз пријаву на конкурс доставити: извод из 
матичне књиге рођених, оверен препис или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом високом образовању, оверен препис или оверену фотокопију уве-
рења дозволе за рад - лиценце за наставника, педагога или психолога, уве-
рење о положеном испиту за директора школе, уверење о држављанству 
издато у последњих 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија); потврду 
о радном искуству у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; кратак преглед биографских података. 
Пријава која не садржи доказ о обуци и положеном испиту за директора шко-
ле сматраће се потпуном, јер програм обуке за директора као и Правилник 
о полагању испита за директора школе, нису донети од стране министра. 
Уколико изабрани кандидат нема положен испит за директора, дужан је да 
га положи у року од годину дана од дана ступања на дужност. Лекарско уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој способности кандидата доставља 
се пре закључења уговора о раду. Уверење о неосуђиваности кандидата при-
бавља школа. Пријаве доставити лично или поштом, у року од 15 дана од 
дана објављивања, рачунајући од наредног дана од објављивања у публика-
цији „Послови“, на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање.

Факултет за СПорт И турИзаМ „тИМС“
21000 Нови Сад, Радничка 30а

тел. 021/530-633, 530-231

Наставник (сва звања) у пољу Друштвено - 
хуманистичке науке, научна област Физичко 

васпитање и спорт, ужа научна област 
Кинезиологија

УСЛОВИ: За горенаведено радно место - докторат наука у одговарајућој 
области и испуњеност услова за избор у тражено звање. Посебан услов за 
горенаведено радно место је да кандидат има одговарајуће компетенције у 
педагошком раду из одговарајуће научне области.

ОСТАЛО: поред наведених услова, кандидат треба да испуњава и усло-
ве предвиђене Законом о високом образовању, Законом о раду и Статутом 
Факултета за спорт и туризам. Уз пријаву на конкурс, кандидат треба да под-
несе доказе о испуњености услова конкурса: радну биографију, оригинал 
или оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење 
надлежног државног органа да није осуђиван за кривична дела, као нити 
да се пред надлежним органима води кривични поступак против кандидата, 
списак објављених научних радова и да достави саме радове. Пријаву о наве-
деним доказима о испуњавању услова конкурса, кандидати могу послати на 
горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Информације у вези са кон-
курсом могу се добити на бројеве телефона: 021/530-633 или 021/530-231, 
сваког радног дана, у времену од 08,00 до 16,00 часова. Конкурс је отворен 
8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.

Обука за
активно 
тражење
посла

Посао се не чека, 
посао се тражи

Обука за активно
тражење посла

Стекните 
конкурентску 

предност

Запослимо 
Србију 

Локални акциони планови запошљавања
Запослимо Србију 

Национална служба
за запошљавање

Регионална политика запошљавања

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ 
ЗА МАЛИ 
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ош „шаМу МИХаЉ“
21220 Бечеј, Трг братства - јединства 2

тел. 021/6912-344

Наставник енглеског језика
са 70% норме, на одређено време ради замене одсутног 

запосленог, до његовог повратка

УСЛОВИ: држављанство Републике Србије, да кандидати имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, у складу са зако-
ном, знање језика на ком се остварује образовно - васпитни рад, одгова-
рајуће образовање: кандидати за радно место наставника треба да испуња-
вају услове из члана 8 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011, 55/13 - даље: Закон) - што значи да 
треба да поседују одговарајуће високо образовање за наведено радно место, 
услове из члана 121 Закона, као и услове у погледу степена и врсте образо-
вања прописане Правилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, 
бр. 11/2012, 15/2013). Уз пријаву на конкурс доставити оригинале или ове-
рене фотокопије следећих докумената (обавезно): уверења о држављанству, 
дипломе или уверења о стеченом одговарајућем образовању - оверена фото-
копија или оригинал, уверење о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са ученицима и децом - доставља се пре закључења уговора о 
раду, док уверење из казнене евиденције - прибавља школа по службеној 
дужности. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“. Фотокопије докумената које нису оверене од стране надлеж-
ног органа неће се узети у обзир. Пријаве слати на горенаведену адресу шко-
ле, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање, односно неће се узимати у обзир приликом доношења 
одлуке о избору кандидата.

паНчево

СредЊа СтруЧна школа 
„ваСа ПелаГИћ“

26220 Ковин, Цара Лазара 261
тел/факс: 013/742-200

www.vasapelagickovin.еdu.rs

Наставни предмет: куварство
на одређено време до повратка запосленог са функције, са 60% 

ангажовања

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове у погледу стручне спреме према Пра-
вилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у средњим стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 
11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011 и 
9/2013): 1. виши стручни радник технологије куварства; 2. гастролог; 3. 
менаџер хотелијерстава, смер гастрологија; 4. виши стручни радник угости-
тељско - туристичке струке, занимање: кулинарство; 5. виши стручни радник 
у угоститељству, смер кулинарство; 6. виши угоститељ; 7. виши угоститељ - 
гастролог; 8. виши стручни радник - комерцијалист угоститељства; 9. комер-
цијалист угоститељства; 10. виши стручни радник организатор пословања у 
угоститељству, одсек кулинарство; 11. менаџер хотелијерства, смер гастро-
номија; 12. менаџер у гастрономији; 13. струковни менаџер гастрономије; 14. 
струковни економиста за туризам и угоститељство; 15. струковни економиста 
на студијском програму - туризам и угоститељство; 16. дипломирани менаџер 
гастрономије; 17. дипломирани менаџер - гастрономија; 18. дипломирани 
економиста - менаџер за хотелијерство, на смеру Хотелијерски менаџмент, 
ако су на студијама изучавани наставни садржаји из области предмета; 19. 
дипломирани економиста - менаџер за хотелијерство, ако су на основним 
академским студијама изучавани наставни садржаји из области предмета; 20. 
мастер менаџер, претходно завршене студије првог степена на студијском 
програму Менаџер у гастрономији; 21. мастер економиста, претходно завр-
шене студије првог степена - основне академске студије на студијском про-
граму Туризам и хотелијерство, ако су на основним академским или мастер 
студијама изучавани наставни садржаји из области предмета. Лица из тач. 
1 до 21 треба да су претходно завршила средње образовање за образовни 
профил, односно смер: кувар, кувар техничар, техничар кулинар или кули-
нарски техничар.

ОСТАЛО: оригинал извод из матичне књиге рођених, држављанство Репу-
блике Србије - не старије од 6 месеци, поседовање психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и ученицима, држављанство Репу-
блике Србије, неосуђиваност правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству - не старије од 6 месеци, оверен 
препис или оверену фотокопију о дипломе о стеченом образовању, оверену 

копију уверења о положеном стручном испиту за лиценцу наставника уколи-
ко кандидат поседује (осим за приправника или друго лице које може засно-
вати радни однос без положеног одговарајућег испита). Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе, на број телефона: 013/741-
200. Документа доставити на адресу школе.

пирот

ПонИштеЊе оГлаСа 
Пу „драГИца лаловИћ“

18310 Бела Паланка

Оглас објављен 19.02.2014. године у публикацији „Послови“, за 
радно место: директор, поништава се у целости.

пож аревац

„NS PROGROUP“ Dоо
21000 Нови Сад, Железничка 4
е-mail: info@nsprogroup.еdu.rs

Професор немачког језика
за рад у Пожаревцу

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, обезбеђен превоз, обезбеђен смештај. 
Конкурс је отворен до попуне радног места. Потребно је да заинтересовани 
кандидати на горенаведени мејл пошаљу радне биографије.

ош „Ђура јакшИћ“
Топоница

12311 Мало Црниће
тел. 012/266-396

Професор разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног преко 60 дана, до 

повратка запослене са боловања

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају следеће услове у складу са чланом 120 
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
бр. 72/2009, 52/11, 55/13) и Правилника о врсти стручне спреме наставника 
и стручних сарадника у основној школи који прописује министар просвете, 
науке и технолошког развоја, одговарајуће образовање - VII степен стручне 
спреме (у четворогодишњем трајању), у складу са Законом о основама сис-
тема образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник“, бр. 11/2012), да имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима (доставља се пре закључења уговора о 
раду), 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 злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (прибавља школа), држављанство Републике Србије, да знају језик на 
ком се остварује образовно - васпитни рад. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Уз пријаву на конкурс приложити: оверен препис/фотокопију дипло-
ме о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству Републике Србије и 
извод из матичне књиге рођених. Пријаве на конкурс слати на адресу школе, 
са назнаком: „За конкурс“. Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе и на број телефона: 012/266-396.

ПонИштеЊе конкурСа 
ПредшколСка уСтанова 

„ЉубИца вребалов“
12000 Пожаревац, Вука Караџића 1

Конкурс објављен 25.12.2013. године у публикацији „Послови“, за 
радна места: васпитач, са 72,7% радног времена - 8 извршилаца; 
васпитач, на одређено време ради замене одсутног запосленог пре-
ко 60 дана, са 72,7% радног времена - 12 извршилаца, поништава 
се у целости.

 Наука и образовање
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ош „вук караЏИћ“
12000 Пожаревац, Моравска 2

тел. 012/223-375

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из члана 59, члана 8 став 2 
и члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13): одговарајуће образовање из члана 8 
став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/09, 52/11, 55/13) за наставника те врсте школе и подручја рада (основ-
на школа), за педагога и психолога, а чланом 8 став 2 наведеног Закона је 
предвиђено да наставник и стручни сарадник јесте лице које је стекло одго-
варајуће високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије), по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 
2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
да имају дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе (про-
грам обуке за директора школе и Правилник о полагању испита за директо-
ра нису донети, па ће изабрани кандидат бити у обавези да положи испит 
за директора у року од годину дана од дана ступања на дужност, односно 
од дана када се испуне за то законски услови - када буде донет подзакон-
ски акт), најмање пет година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (члан 120 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања 
и васпитања - „Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13), држављанство Репу-
блике Србије, да знају језик на ком се остварује образовно - васпитни рад.

ОСТАЛО: кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс која треба да 
садржи биографске податке, податке о кретању у служби или радном одно-
су, као и податке о томе које резултате, односно потигнућа је тај кандидат 
постигао током рада, оригинал уверења о држављанству издатог у претход-
них 6 месеци или оверену фотокопију истог, оригинал или оверену фотоко-
пију дипломе којом се доказује да има одговарајуће образовање, оригинал 
или оверену фотокопију лиценце, односно уверења о положеном стручном 
испиту за наставника, односно психолога или педагога, оригинал или овере-
ну фотокопију потврде да има најмање пет година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања 
(потврда мора да садржи назив послодавца, делатност којом се бави, радно 
место на које је кандидат био распоређен и време трајања рада из области 
образовања и васпитања, да буде потписана и оверена печатом послодавца 
који издаје потврду); уколико кандидат није стекао средње, више или високо 
образовање на српском језику у обавези је да достави доказ да је положио 
испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе, 
оквирни план рада за време мандата. Доказ о томе да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уве-
рење) подноси се пре закључења уговора о раду, и то у оригиналу издатом 
у последњих 6 месеци или у овереној фотокопији истог. Доказ о томе да 
испуњава услове из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања, а који се односи на неосуђиваност за кривична 
дела наведена у тој одредби закона - прибавља школа. Доказ о томе да имају 
положен испит за директора кандидати не достављају, јер нису испуњени 
законски услови, па ће се доказ тражити након што се донесе подзаконски 
акт којим се ова материја регулише. Директор установе се бира на период 
од четири године. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање. Фотокопије докумената које нису оверене од стране надлежног 
органа (суда, органа општинске - градске управе) неће се узимати у обзир. 
Пријаве са потребном документацијом доставити лично у затвореној коверти, 
са назнаком: „За конкурс“ или слати на адресу школе.

пријепоље

ош „СветИ Сава“
36315 Баре

Секретар
са 50% норме, до повратка радника са боловања

УСЛОВИ: дипломирани правник мастер који је стекао образовање на студија-
ма другог степена, у складу са Законом о високом образовању, почев од 10. 
септембра 2005. године или дипломирани правник који је стекао образовање 
на основним студијама у трајању од 4 године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године. Кандидат уз пријаву 
мора да достави: диплому о стеченом одговарајућем образовању, уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених, доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности (лекарско уверење), потврду да се против њега 
не води кривични поступак и доказ о неосуђиваности кандидата.

Педагог - психолог
са 40% норме, до повратка радника са боловања

УСЛОВИ: висока стручна спрема - VII степен у одговарајућем занимању, пре-
ма Правилнику о врсти стручне спреме наставника и сарадника у основној 
школи. Кандидат треба да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима. Уз пријаву кандидат мора да достави: диплому 
о стеченом високом образовању, уверење о држављанству, извод из матич-
не књиге рођених и потврду да се против њега не води кривични поступак. 
Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља школа.

ПонИштеЊе конкурСа 
теХнИЧка школа ПрИјеПоЉе

31300 Пријепоље, 4. децембар 3
тел. 033/711-990

Конкурс објављен 25.12.2013. године у публикацији“Послови“, 
поништава се у целости.

ош „Светозар МарковИћ“
31305 Бродарево, Пионирска бб

Професор разредне наставе
за рад у ИО у Ивезићима, на одређено време до краја школске 

2013/2014. године

УСЛОВИ: услови предвиђени Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Просветни гласник РС“, 
бр. 11/2012).

проКУпље

ГИМназИја
18400 Прокупље, Ратка Павловића Ћићка 20

тел. 027/321-110

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања (високо образо-
вање стечено на студијама другог степена - мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије, по 
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. годи-
не или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године), за 
наставника гимназије, педагога или психолога, поседовање дозволе за рад 
(лиценце); најмање пет година рада у установама на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; поседовање психич-
ке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; поседо-
вање држављанства РС; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног 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 обзира 
на изречену кривичну санкцију; непостојање дискриминаторног понашања, 

Највећа понуда 
слободних послова 
на једном месту
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утврђеног у складу са законом. Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу: 
оверен препис/фотокопију дипломе; оверен препис/фотокопију документа о 
положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; потврду о радном 
искуству; преглед кретања у служби са биографским подацима (необавез-
но); доказе о своји стручним и организационим способностима (необавез-
но); доказ о држављанству (извод из матичне књиге рођених или уверење 
о држављанству).

ОСТАЛО: конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узимати у обзир.

смедерево

ош „СветИтеЉ Сава“
11432 Друговац
тел. 026/721-114

Олигофренопедагог
на одређено време до краја школске године

УСЛОВИ: да кандидат поседује следеће услове: одговарајуће образовање 
прописано чланом 8 став 2 и 4 Закона о основама система образовања и вас-
питања и Правилника о врсти и степену образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник - Просветни гласник“, бр. 
11/2012), да испуњава одређене услове прописане чланом 120 став 1 тач. 1, 
2, 3 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања. Рок за пријаву 
је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узети у разматрање. Потпуна пријава треба да садржи: доказ о поседо-
вању држављанства Републике Србије (уверење о држављанству), оверену 
фотокопију или оверен препис дипломе о стеченом образовању, као и доказ 
о испуњености услова прописаног чланом 8 став 2 и 4 Закона о основама 
система образовања и васпитања.

ош „доСИтеј обрадовИћ“
11300 Смедерево, Ђуре Даничића 84

тел. 026/4617-380

Наставник математике
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60 
дана, са 80% радног времена, са звањем у складу са чланом 3 
тачка 9 Правилника о степену и врсти образовања наставника 

и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - 
Просветни преглед“, бр. 11/2012 и 15/2013)

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане чл. 8 и 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидат треба 
да приложи: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању и уверење 
о држављанству. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Наставник српског језика
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60 
дана, са 66% радног времена, са звањем у складу са чланом 3 
тачка 1 Правилника о степену и врсти образовања наставника 

и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - 
Просветни преглед“, бр. 11/2012 и 15/2013)

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане чл. 8 и 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидат треба 
да приложи: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању и уверење 
о држављанству. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Наставник разредне наставе у остваривању 
програма основног образовања одраслих

на одређено време до краја школске 2013/2014. године, са 60% 
радног времена, за рад на радном месту наставника разредне 
наставе по наставном плану и програму основног образовања 

одраслих

УСЛОВИ: звање у складу са чланом 3 чланом 2 став 1 Правилника о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни преглед“, бр. 11/2012 и 15/2013) и чланом 3 Правил-
ника о условима у погледу простора, опреме, наставних срестава и степена 
и врсте образовања наставника и андрагошких асистената за остваривање 
наставног плана и програма основног образовања одраслих („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник“, бр. 13/2013) и савладан програм обуке за рад са 
одраслима: „Интегрални програм обуке за оставаривање програма функ-

ционалног основног образовања одраслих“. Кандидати треба да испуњавају 
услове прописане чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпи-
тања. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању и уверење о држављанству. Рок за пријаву 
је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање.

Наставник за извођење наставе из предмета 
хемије и других облика образовног рада из 

предмета примењене науке у II и III модулу у 
остваривању програма основног образовања 

одраслих
на одређено време до краја школске 2013/2014. године, са 

16,3% радног времена

УСЛОВИ: звање у складу са чл. 3 и 4 Правилника о условима у погледу прос-
тора, опреме, наставних средстава и степена и врсте образовања наставника 
и андрагошких асистената за остваривање наставног плана и програма осно-
вног образовања одраслих („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
13/2013) и савладан програм обуке за рад са одраслима: „Интегрални про-
грам обуке за остваривање програма функционалног основног образовања 
одраслих“. Кандидати треба да испуњавају услове прописане чл. 8 и 120 
Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс 
кандидат треба да приложи: оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању и уверење о држављанству. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављи-
вања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Наставник за извођење наставе из предмета 
биологија у II и III модулу у остваривању 
програма основног образовања одраслих

на одређено време до краја школске 2013/2014. године, са 9,5% 
радног времена

УСЛОВИ: са звањем у складу са чл. 3 и 4 Правилника о условима у погле-
ду простора, опреме, наставних средстава и степена и врсте образовања 
наставника и андрагошких асистената за остваривање наставног плана и 
програма основног образовања одраслих („Службени гласник РС - Просвет-
ни гласник“, бр. 13/2013) и савладан програм обуке за рад са одраслима: 
„Интегрални програм обуке за остваривање програма функционалног осно-
вног образовања одраслих“. Кандидати треба да испуњавају услове пропи-
сане чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз 
пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању и уверење о држављанству. Рок за пријаву је 8 дана 
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање.

Наставник за извођење наставе из предмета 
српски језик у II и III модулу у остваривању 

програма основног образовања одраслих
на одређено време до краја школске 2013/2014. године, са 39% 

радног времена

УСЛОВИ: са звањем у складу са чланом 3 Правилника о условима у погле-
ду простора, опреме, наставних средстава и степена и врсте образовања 
наставника и андрагошких асистената за остваривање наставног плана и 
програма основног образовања одраслих („Службени гласник РС - Просвет-
ни гласник“, бр. 13/2013) и савладан програм обуке за рад са одраслима: 
„Интегрални програм обуке за остваривање програма функционалног осно-
вног образовања одраслих“. Кандидати треба да испуњавају услове пропи-
сане чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз 
пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању и уверење о држављанству. Рок за пријаву је 8 дана 
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање.
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сомбор

ГИМназИја „веЉко ПетровИћ“
25000 Сомбор, Доситеја Обрадовића 2

тел. 025/420-327

Наставник ликовне културе
са 80% радног времена

Наставник ликовне културе
на мађарском језику, са 10% радног времена

УСЛОВИ ЗА ОБА РАДНА МЕСТА: да кандидат испуњава услове предвиђене 
чланом 120 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013): одговарајуће образовање, да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања, држављанство Републике Србије; знање језика на ком се настава 
одвија - за радно место наставника ликовне културе, са 80% радног време-
на - знање српског језика, а за радно место: наставник ликовне културе на 
мађарском језику, са 10% радног времена - знање мађарског језика. Одгова-
рајуће образовање: високо образовање у складу са чланом 8 став 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 
52/2011 и 55/2013) - високо образовање стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије), по пропису који уређују високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године или високо образовање стечено на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који 
уређује високо образовање до 10. септембра 2005. године. Кандидат мора 
да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, 
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова. Кандидат треба да има степен и врсту образо-
вања у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник“, бр. 15/2013) - професор ликовне уметности; дипломирани сликар 
- професор ликовне културе; академски сликар - ликовни педагог; дипло-
мирани вајар - професор ликовне културе; академски вајар - ликовни педа-
гог; дипломирани графички дизајнер - професор ликовне културе; академ-
ски графичар - ликовни педагог; дипломирани графичар - професор ликовне 
културе; дипломирани уметник фотографије - професор ликовне културе; 
дипломирани уметник нових ликовних медија - професор ликовне културе; 
дипломирани графичар визуелних комуникација - професор ликовне култу-
ре; професор или дипломирани историчар уметности; дипломирани сликар; 
дипломирани вајар; дипломирани графичар; дипломирани графички дизај-
нер; дипломирани архитекта унутрашње архитектуре; дипломирани сликар 
зидног сликарства; лице са завршеним факултетом примењених уметности; 
лице са завршеним факултетом ликовних уметности; мастер ликовни умет-
ник (завршене основне академске студије из области ликовне уметности, 
односно примењене уметности и дизајна); мастер примењени уметник (завр-
шене основне академске студије из области ликовне уметности, односно при-
мењене уметности и дизајна); мастер конзерватор и рестауратор (завршене 
основне академске студије из области ликовне уметности, односно примење-
не уметности и дизајна); мастер дизајнер (завршене основне академске сту-
дије из области ликовне уметности, односно примењене уметности и дизај-
на); мастер историчар уметности (завршене основне академске студије из 
области историје уметности). Доказ да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност доставља се пре закључења уговора о раду, а доказ 
да није осуђиван прибавља Гимназија. Уз пријаву на конкурс обавезно доста-
вити: оригинал диплому или оверену фотокопију одговарајућег степена и 
врсте стручне спреме, као и доказ - уверење о образовању 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; ориги-
нал или оверену копију уверења о држављанству; доказ о знању језика на 
ком се одвија настава. Пријаве се шаљу на адресу школе. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања.

ош „оГЊен ПрИца“
25274 Колут, Марка Орешковића 1

тел. 025/804-213

Домар - ложач

УСЛОВИ: најмање III степен стручне спреме и сертификат о положеном 
испиту за ложача централног грејања; да је кандидат држављанин Републи-
ке 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 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 обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање. Уз пријаву приложити: уверење о држављан-
ству, оверен препис дипломе о стеченој стручној спреми, оверен препис 
сертификата о положеном испиту за ложача централног грејања. Школа ће 
службеним путем прибавити уверење МУП-а. Лице које буде изабрано оба-
виће лекарски преглед пре потписивања уговора о раду. Рок за пријављи-
вање је осам дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

ош „жарко зреЊанИн“
25260 Апатин, Српских владара 24

тел. 025/773-316

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће образовање из чл. 8 став 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања; лиценцу за наставника, 
психолога или педагога; дозволу за рад, обуку и положен испит за дирек-
тора; најмање пет година рада у школи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; држављанство Репу-
блике Србије; знање језика на ком се изводи образовно - васпитни рад; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насеље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело при-
мања мита или давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање. Директор се бира на период од четири године. Кандидат који 
буде изабран за директора, а нема положен испит за директора, дужан је 
да га положи у року од годину дана од дана ступања на дужност. Кандидати 
су дужни да уз пријаву на конкурс приложе: доказ о одговарајућем образо-
вању, извод из матичне књиге држављана издат у претходних шест месеци 
или оверену фотокопију истог, оверену фотокопију или препис лиценце за 
наставника, односно психолога или педагога, потврду о стеченом радном 
стажу у области образовања и васпитања од послодавца где га је стекао 
(потврда мора да садржи назив послодавца, делатност којом се бави, радно 
место на које је кандидат био распоређен и време трајања рада из области 
образовања и васпитања, лекарско уверење са утврђеним психичким, физич-
ким и здравственим способностима за рад са децом и ученицима, издато у 
претходних шест месеци). Доказ из тачке 8 - прибавља школа. Поред наведе-
ног, кандидат треба у пријави да наведе краће биографске податке и прило-
жи: податке о кретању у досадашњој служби или радном односу, стручном и 
радном усавршавању и оствареним резултатима у раду и предлог мера, орга-
низације и начина руковођења школом које би спровео као директор школе. 
Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са 
документацијом и прилозима достављају се на горенаведену адресу школе.

Tржиштe рада

АнАлитички  приступ  
зАпошљАвАњу

 Наука и образовање
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сремсК а митровица

оСновна МузИЧка школа 
„теодор тоша андрејевИћ“

22400 Рума, ЈНА бр. 140
тел. 022/474-042

Наставник гитаре
са 100% норме (22 часа у непосредној настави), за рад у Руми и 

Иригу

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање: дипломирани музичар - гитари-
ста, дипломирани музичар, усмерење гитариста; академски музичар гитари-
ста; мастер музички уметник, професионални статус - гитариста.

Наставник виолине
са 12% радног времена (2,67 часа у непосредној настави), за 

рад у Руми и Старој Пазови

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање: дипломирани музичар - виолини-
ста; дипломирани музичар, усмерење виолиниста; мастер музички уметник, 
професионални статус виолиниста; академски музичар виолиниста.

Наставник хармонике
са 39% радног времена (8,67 часова у непосредној настави), за 

рад у Руми и Старој Пазови

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање: дипломирани музичар - акордео-
ниста; дипломирани музичар, усмерење акордеониста; мастер музички умет-
ник, професионални статус акордеониста/хармоникаш; академски музичар 
акордеониста; дипломирани музичар - бајаниста.

ОСТАЛО ЗА СВА РАДНА МЕСТА: пријављени кандидати треба да испуњавају 
следеће услове: одговарајуће образовање: студије другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 
септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године, образовање из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипо-
мирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова, да су држављани Републике Србије; да 
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безуслована 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 кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да знају језик на ком се остварује образовно 
- васпитни рад. Кандидати уз пријаву на конкурс, поред биографских пода-
така треба да приложе следеће доказе: диплому о стеченој стручној спреми; 
потврду високошколске установе о стеченом образовању 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 или фотокопију индекса о положеним испи-
тима из педагогије и психологије; уверење о држављанству (не старије од 6 
месеци), извод из матичне књиге рођених; уверење суда да није под истра-
гом. Сви докази који се прилажу уз пријаву на конкурс морају бити оригинали 
или оверене фотокопије. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима, изабрани кандидат доста-
виће пре закључења уговора о раду, а уверење из казнене евиденције (о нео-
суђиваности) - прибавља школа. За сва радна места, обавезна је претходна 
провера психофизичких способности кандидата код Националне службе за 
запошљавање. Све пријаве са приложеном документацијом послати поштом 
на адресу школе или донети у секретаријат школе у затвореној коверти, 
са назнаком: „За конкурс“, у времену од 08,00 до 13,00 часова. Конкурс је 
отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Контакт телефон: 022/474-042.

оСновна МузИЧка школа 
„ФИлИП вИшЊИћ“

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

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: на конкурс за избор директора школе на период од четири године 
може се пријавити кандидат који испуњава услове предвиђене чл. 8 ст. 2, чл. 
59 ст. 5, 12 и 13 и чл. 120 ст. 1-4 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и опште услове: да је 
држављанин РС; одговарајуће високо образовање стечено на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије) у складу са Законом о високом обра-
зовању, почев од 10.09.2005. године или одговарајуће високо образовање на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10.09.2005. године, за наставника музичке 
школе за подручје рада култура, уметност и јавно информисање, за педагога 
и психолога; дозвола за рад - лиценца; најмање 5 година рада у школи на 
пословима образовања и васпитања; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела из члана 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Уз пријаву кандидат подноси кратку биографију - радну 
биографију, оверен препис или оверену фотокопију следећих докумената: 
дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању, уверења о поло-
женом стручном испиту, потврде о најмање 5 година радног стажа у школи 
на пословима образовања и васпитања, уверења о држављанству, лекарског 
уверења да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима (подноси се пре закључења уговора о раду), уверења да није 
осуђиван, као и остала документа која могу послужити приликом доношења 
одлуке о избору директора школе. Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања. Пријаве слати на наведену адресу. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се разматрати.

сУботица

ош „дожа ЂерЂ“
24312 Гунарош, Маршала Тита 29

тел. 024/4726-006

Наставник српског језика као нематерњег
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

одсуства и одсуства са рада ради неге детета, за рад на 
мађарском наставном језику

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: да има одговарајућу стручну 
спрему предвиђену у Правилнику о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник“, бр. 11/2012): професор српског језика и књижевности у одељењима 
за националне мањине, професор српскохрватског језика и југословенске 
књижевности за наставу у школама са мађарским, русинским или румунским 
наставним језиком, дипломирани филолог (србиста - српски језик и лингвис-
тика) - мастер, професор српског језика и књижевности, професор српског 
језика и књижевности са општом лингвистиком, професор српске књижев-
ности и језика, професор српске књижевности и језика са општом књижев-
ношћу, дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима, 
дипломирани филолог српске књижевности са јужнословенским књижев-
ностима, професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик 
и југословенску књижевност, професор, односно дипломирани филолог за 
југословенску књижевност и српскохрватски језик, професор српскохр-
ватског језика и опште лингвистике, професор за српскохрватски језик са 
јужнословенским језицима, професор српскохрватског језика са источним и 
западним словенским језицима, професор, односно дипломирани филолог за 
југословенске књижевности и општу књижевност, професор југословенске 
књижевности са страним језиком, дипломирани филолог за српски језик и 
књижевност, дипломирани филолог за књижевност и српски језик, мастер 
филолог (студијски програм: српски језик и књижевност, српска књижевност 
и језик, српска књижевност и језик са општом књижевношћу, српски језик, 
српска књижевност, српска филологија), мастер професор језика и књижев-
ности (студијски програм: српски језик и књижевност, српска књижевност 
и језик, српска књижевност и језик са општом књижевношћу, српски језик, 
српска књижевност, српска филологија); да кандидат има психофизичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном 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 малолет-
ног лица или родоскнављење, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образов-
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но - васпитни рад; 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 система преноса бодова.

ОСТАЛО: уз пријаву доставити: уверење о држављанству, извод из матич-
не књиге рођених, уверење или диплому о стеченом образовању, доказ да 
кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина, доказ да зна језик на ком се остварује образовно - васпитни рад - све 
у оригиналу или у овереној фотокопији. Доказ о здравственој способности 
за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. 
Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима извршиће 
Национална служба за запошљавање. Доказ да кандидат није осуђиван прав-
носнажном 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 малолет-
ног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање - школа ће 
прибавити по службеној дужности од МУП-а, за изабраног кандидата. Рок за 
пријаву је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

школСкИ центар 
за ваСПИтаЊе И образоваЊе 

Слушно оштећенИХ лИца у СуботИцИ
24000 Суботица, Зрињског и Франкопана 2

тел. 024/556-119

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: услови прописани чл. 59 и 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13): одговарајуће 
високо образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (високо образовање стечено на студијама другог степена 
- дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије, у складу са Законом о високом обра-
зовању „Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење и 
97/08, почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године) за наставника, стручног сарадника 
који су остручени на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију; 
лиценца (стручни испит) за наставника, стручног сарадника који су оструче-
ни на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију; држављанство 
Републике Србије; да је кандидат савладао обуку и да има положен испит 
за директора установе; 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 најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кри-
вично 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 санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање (прибавља школа); најмање 
пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави: оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образо-
вању, оверен препис или оверену фотокопију документа о положеном испи-
ту за лиценцу, односно стручном испиту за наставника, педагога или пси-
холога, уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверену 
фотокопију), потврду о радном искуству у области образовања и васпитања, 
биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма 
рада директора школе, извод из матичне књиге рођених. Директор школе се 
именује на 4 године. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора 
о раду. Уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела утврђена чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - при-
бавља школа. Изабрани кандидат дужан је да савлада обуку и положи испит 
за директора ради стицања лиценце за директора на начин и у роковима које 
пропише министар, а у складу са чл. 59 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (министар још није прописао програм обуке и испита, 
начин и поступак полагања испита за директора). Рок за пријављивање је 
15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Пријаве доставити на горенаведену адресу, са назнаком: 
„Конкурс за директора“. Ближе информације о конкурсу могу се добити на 
број телефона: 024/556-119.

ош „СветИ Сава“
24000 Суботица, Аксентија Мародића бб

тел. 024/692-120

Радник за одржавање хигијене у школи
на одређено време ради замене одсутног запосленог

2 извршиоца

УСЛОВИ: поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидат тре-
ба да испуњава и услове прописане Законом о основама система образо-
вања и васпитања, да поседује одговарајући степен стручне спреме (I сте-
пен, основна школа) и да има држављанство Републике Србије. Доказ да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Доказ да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или 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 обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање - прибавља школа по службеној дужности. Уз пријаву приложити 
доказе о стеченом образовању и уверење о држављанству РС. Пријаве слати 
на адресу школе. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Ужице

вИСока ПоСловно - теХнИЧка школа 
СтруковнИХ СтудИја

31000 Ужице, Трг Светог Саве 34
тел. 031/512-013

Професор струковних студија за ужу научну 
област Машинско инжењерство (наставни 

предмет: Термодинамика и топлотни апарати, 
Пројектовање применом рачунара - САД, 
Енергетска ефикасност, Термоенергетска 

постројења, Постројења и инсталације под 
притиском, Климатизација и вентилација 
у грађевинарству, Динамика енергетских 

постројења и Постројења и инсталације под 
притиском)

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научно звање доктор наука из научне 
области за коју се бира; завршен машински факултет; објављени стручни и 
научни радови; радно искуство у настави.

Професор струковних студија за ужу 
научну област Рачунарско инжињерство и 

информатика
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научно звање доктор наука из научне 
области за коју се бира; завршен природно - математички факултет; објавље-
ни стручни и научни радови; радно искуство у настави.

Предавач струковних студија за ужу научну 
област Машинско инжењерство

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, академско звање магистар наука; 
завршен машински факултет; објављени стручни и научни радови; радно 
искуство у настави.

ОСТАЛО: кандидати уз пријаву на конкурс подносе: биографију; оверену 
фотокопију дипломе о стеченом научном звању доктора наука, магистра нау-
ка; списак научних и стручних радова; потврду о радном искуству у настави. 
Услови за избор прописани су Законом о високом образовању, Статутом Шко-
ле, Правилником о систематизацији радних места и Правилником о избору 
наставника и сарадника. Пријаве слати на горенаведену адресу.

http://www.nsz.gov.rs/
ВАшА ПРАВА АДРЕсА:

 Наука и образовање
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ош „МИто ИГуМановИћ“
31260 Косјерић, Светосавска 2

тел. 031/781-442

Професор биологије
са 95% радног времена, за рад у матичној школи и ИО Сеча 

Река, на одређено време до повратка раднице са породиљског 
боловања

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове у складу са чл. 8, 120 и 121 став 10 
Закона о основама система образовања и васпитања, а према Правилнику о 
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основним школама. 
Уз пријаву на конкурс кандидат доставља доказ о испуњености услова у погле-
ду стручне спреме и уверење о држављанству. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве доставити на адресу школе.

уГоСтИтеЉСко - турИСтИЧка школа
31210 Чајетина, Сердара Мићића 5

тел. 031/831-184

Наставник економске и туристичке групе 
предмета (за предмете: Пословна економија, 

Економика и организација предузећа и Основи 
економије), стручни предмети (модули) за 
образовни профил: туристички техничар - 

оглед
на одређено време до повратка раднице са породиљског 

боловања

УСЛОВИ: услови у складу са чланом 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Посебни услови: у складу са чланом 8 став 1-4 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 
52/11 и 55/13), наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице које је 
стекло одговарајуће високо образовања стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од најмање 
4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. 
године; 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 ЕСПБ; у скла-
ду са Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 
5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 5/11, 8/11 и 9/13). Уз пријаву на конкурс 
приложити: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверену 
фотокопију уверења о поседовању одговарајућег образовања из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова 
праксе у установи, у складу са ЕСПБ; доказ о држављанству РС (уверење); 
извод из матичне књиге рођених; лекарско уверење (доставити пре закључи-
вања уговора о раду). Уверење да кандидат није осуђиван школа прибавља 
по службеној дужности. Пријаве слати на адресу школе или лично у секрета-
ријат школе. Све фотокопије докумената морају бити оверене. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ваљево

ПредшколСка уСтанова 
деЧИјИ вртИћ „невен“

14242 Мионица, Др Аце Обрадовића бб
тел. 014/3421-039

Васпитач
на одређено време до повратка радника са боловања

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова предвиђених Законом о раду тре-
ба да испуњавају и посебне услове: држављанство Републике Србије, више 
образовање васпитача или високо образовање васпитача на студијама првог 
степена или студијама другог степена или студијама у трајању од три године 
или на основним студијама у трајању од најмање четири године, образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања, знање језика на 
ком се остварује образовно - васпитни рад (српски језик), да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом, да није осуђи-
ван правноснажном пресудом у складу са чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања.

Васпитач
за рад у предшколској групи у Дучићу, на одређено време до 
истека реализације припремног предшколског програма, а 

најдаље до краја школске 2013/2014. године

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова предвиђених Законом о раду тре-
ба да испуњавају и посебне услове: држављанство Републике Србије, више 
образовање васпитача или високо образовање васпитача на студијама првог 
степена или студијама другог степена или студијама у трајању од три године 
или на основним студијама у трајању од најмање четири године, образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања, знање језика на 
ком се остварује образовно - васпитни рад (српски језик), да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом, да није осуђи-
ван правноснажном пресудом у складу са чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања.

ОСТАЛО ЗА ОБА РАДНА МЕСТА: уз пријаву доставити: уверење о држављан-
ству РС, оверен препис - фотокопију дипломе, доказ да кандидат поседује 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина у скла-
ду са чланом 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања 
(доказује се овереном копијом уверења о положеном стручном испиту или 
испиту за лиценцу или копијом уверења да је кандидат у току студија поло-
жио испите из педагогије или психологије или копијом уверења да је траже-
но образовање стечено на високошколској установи у оквиру акредитованог 
студијског програма или кроз програм образовања током читавог живота), 
здравствено уверење да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом, односно општу здравствену способност - доноси се након 
доношења одлуке о избору кандидата, а уверење да није осуђиван прав-
носнажном 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 малолет-
ног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање - прибавља Уста-
нова. Кандидати који уђу у ужи избор биће послати на психолошку процену 
способности за рад са децом коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања, применом стандардизованих поступака. Контакт особа је Ивана 
Ицић Давидовски.

врање

ош „бранИСлав нушИћ“
Ратаје

17521 Ристовац
тел. 017/59-003, 59-035

Наставник историје
са 85% радног времена, на одређено време до 30.06.2014. 

године, за рад у школи у Ратају и Буштрању

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, за наведено занимање. Кандидат тре-
ба да испуњава и остале услове предвиђене Законом о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), 
тј. да има општу здравствену способност, 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 породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање или злостављање малолетног 
лица, за кривично дело примање или давање мита и остала кривична дела 
предвиђена чл. 120 Закона и да има држављанство РС. Уз пријаву на конкурс 
доставити: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, доказ 
да се против кандидата не води истрага, нити да је подигнута оптужба и да 
се не води кривични поступак пред судом (све то не старије од шест месе-
ци), копију личне карте, кратку биографију и оверену фотокопију дипломе. 
Пријаве слати на адресу школе. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Обука за
активно 
тражење
посла

Посао се не чека, 
посао се тражи

Обука за активно
тражење посла

Стекните 
конкурентску 

предност

Запослимо 
Србију 

Локални акциони планови запошљавања
Запослимо Србију 

Национална служба
за запошљавање

Регионална политика запошљавања

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ 
ЗА МАЛИ 
БИЗНИС

Обуке и субвенције
за запошљавање

Унапредите
своје

пословање

Национална служба
за запошљавање

Пословни центри 
НСЗ

План за 
реализацију 

вашег
бизниса

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Национална служба
за запошљавање

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Први утисак је 
најважнији –
будите
испред свих

Национална служба
за запошљавање

Друштвена одговорност

ПРИОРИТЕТИ У 
ЗАПОШЉАВАЊУ

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха

Шанса за младе

Школа је знање, 
посао је занат

Национална служба
за запошљавање

Шанса за 
младе

Програми 
приправништва – 

знање у пракси

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

У служби 
клијената

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ Прави људи

на правим
пословима

Обуке и субвенције (за запошљавање)

Једнакост 
на тржишту 

рада

Подршка
запошљавању особа

са инвалидитетом

 Наука и образовање
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ПредшколСка уСтанова 
„ПЧелИца“

17510 Владичин Хан, Ратка Павловића бб
тел. 017/473-333, 473-658

Васпитач у припремној предшколској групи у 
Прекодолцу

на одређено време до повратка запослене са породиљског 
одсуства и одсуства са рада ради неге детета

Васпитач у припремној предшколској групи у 
Лепеници

на одређено време до повратка запослене са породиљског 
одсуства и одсуства са рада ради неге детета

Шеф рачуноводства
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

одсуства и одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање на студијама 
другог степена (мастер академске студије или специјалистичке струковне 
студије), по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септем-
бра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, 
одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне ака-
демске, односно струковне студије), студијама у трајању од 3 године или 
више образовање - васпитач, у складу са чл. 8 Закона, као и услови пред-
виђени чл. 120 и 121 Закона о основама система образовања и васпитања, 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом, да није 
осуђиван правноснажном 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 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 обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, држављанство Републике Србије и да зна језик на ком се остварује 
образовно - васпитни рад. За шефа рачуноводства кандидати треба да имају 
високу или вишу стручну спрему - економског смера (дипломирани економис-
та или економиста), најмање 6 месеци радног искуства на рачуноводстве-
ним пословима и да испуњавају остале услове. Уз пријаву доставити: ове-
рен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ 
о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству - не старије 
од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (оверену фотокопију новог 
извода), потврду суда да лице није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривична дела која га чине неподобним за обављање послова из области 
рачуноводства (важи само за шефа рачуноводства), доказ о радном искуству 
на рачуноводственим пословима (важи само за шефа рачуноводства). Потвр-
ду да лице није осуђивано прибавиће Установа по службеној дужности од 
министарства унутрашњих послова, а кандидати који испуњавају услове кон-
курса (након извршеног ужег избора кандидата) биће упућени на претходну 
психолошку процену способности за рад са децом код надлежне службе за 
послове запошљавања, применом стандардизованих поступака, у складу са 
чл. 130 став 5 Закона (важи за васпитаче). Лице које буде изабрано по кон-
курсу дужно је да приложи лекарско уверење о здравственој способности, 
приликом заснивања радног односа. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Пријаве подносити на горенаведену адресу, са 
назнаком: „За конкурс“.

ош „1. Мај“
Вртогош

Народног фронта бб
17521 Ристовац
тел. 017/445-323

Помоћни радник
на одређено време до повратка радника са неплаћеног одсуства, 

за рад у издвојеном одељењу у Содерцу

УСЛОВИ: Завршена основна школа, да кандидат испуњава и остале усло-
ве према Закону о основама система образовања и васпитања, одговарајуће 
образовање, психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, да је држављанин Републике Србије, да зна језик на ком се ост-
варује образовно - васпитни рад, да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Уз пријаву кандидат треба да приложи: 
извод из матичне књиге рођених, доказ о држављанству Републике Србије, 
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, тј. 
сведочанства, уверење суда да против кандидата није покренута истрага, 
нити подигнута оптужница за кривично дело из надлежности суда - да није 
старије од 6 месеци. Лекарско уверење о поседовању психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и ученицима доставља изабрани 
кандидат, пре закључења уговора о раду. Уверење да кандидат није осуђи-
ван - школа прибавља по службеној дужности. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Документација се доставља у овереним 
фотокопијама. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Одлуку о избору кандидата по конкурсу, директор ће донети у 
року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава. Пријаве слати 
на адресу: ОШ „1. мај“, Вртогош, Народног фронта бб, 17521 Ристовац, са 
назнаком: „За конкурс“. Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе, на број телефона: 017/445-323.

вршац

ПонИштеЊе конкурСа 
вИСока школа СтруковнИХ СтудИја 

за образоваЊе ваСПИтаЧа „МИХаИло 
Палов“

26300 Вршац, Омладински трг 1
тел/факс: 013/831-628

Конкурс објављен 12.02.2014. године у публикацији „Послови“, 
поништава се за радно место: професор у ужој научној области 
Педагогија, за предмете: 1. Методика развоја почетних матема-
тичких појмова 1 и 2; 2. Дидактичке игре; 3. Дидактичка средства 
у вртићу.

ош „олГа Петров радИшИћ“
26300 Вршац, Вука Караџића 8

тел/факс: 013/801-905
е-mail: оsоlgapetrov@gmail.com

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: кандидат поред законом прописаних општих услова треба да 
испуњава и следеће услове: да поседује одговарајуће високо образовање 
на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистич-
ке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису 
који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да поседује 
држављанство Републике Србије; лиценцу, односно положен стручни испит 
за наставника, психолога или педагога; да има обуку и положен испит за 
директора установе; најмање пет година радног стажа у области образо-
вања и васпитања; да је психички, физички и здравствено способни за рад 
са децом и ученицима; да није под истрагом, односно да није осуђиван прав-
носнажном 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 малолет-
ног лица или родоскрнављење, за кривично дело примања мита или давања 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; познавање 
језика на ком се изводи васпитно - образовни рад. Директор се бира на пери-
од од четири године.

национална служба за 
запошљавање

преквалификације 
доквалификације
Стекните конкурентСку 
предноСт

 Наука и образовање
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ОСТАЛО: кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс приложе: уверење о 
држављанству - не старије од шест месеци или оверену фотокопију; извод 
из матичне књиге рођених или оверену фотокопију; оверен препис/фотоко-
пију дипломе о стеченој високој стручној спреми; оверен препис/фотокопију 
лиценце, односно уверења о положеном стручном испиту за наставника, пси-
холога или педагога; фотокопију радне књижице; потврду о стеченом стажу 
у области образовања и васпитања од послодавца где га је стекао (потврда 
мора да садржи назив послодавца, делатност којом се бави, радно место на 
које је кандидат био распоређен и време трајања рада у области образовања 
и васпитања - решења или уговори о раду, о заснивању радног односа и 
распоређивању на радно место и друго); лекарско уверење са утврђеним 
психичким, физичким и здравственим способностима за рад са децом и уче-
ницима - издато у последњих шест месеци; уверење да кандидат није под 
истрагом, односно да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца и да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
против достојанства личности и морала - не старије од шест месеци. Поред 
наведеног, кандидат треба да у пријави наведе краће биографске податке 
и приложи: податке о кретању у досадашњој служби или радном односу, 
стручном и радном усавршавању и оствареним резултатима у раду којима 
кандидат доказује своје стручне, организаторске и друге квалитете и програм 
рада директора. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Одлука о избору 
директора доноси се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење 
пријава. Пријаве са документацијом и прилозима достављају се лично или 
поштом, на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурсну комисију“. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити на број телефона секретара шко-
ле: 013/801-905.

вИСока школа СтруковнИХ СтудИја 
„МИХаИло Палов“

26300 Вршац, Омладински трг 1
тел/факс: 013/831-628, 830-024

Педагогија, за предмете: 1. Методика развоја 
почетних математичких појмова 1 и 2; 2. 

Дидактичке игре деце јасленог узраста; радни 
однос се заснива са једним извршиоцем за оба 

предмета заједно
УСЛОВИ: у звање наставника бира се кандидат који има завршен филозоф-
ски факултет - педагогија, научни назив доктора дидактичко - методичких 
наука (VIII степен стручне спреме), објављене стручне радове и способност 
за стручни и наставни рад и који испуњава опште услове за звања и рад на 
високошколским установама, а према одредбама Закона о високом образо-
вању („Сл. гласник РС“, бр. 93/2012).

ОСТАЛО: кандидати су обавезни да приложе следећу документацију: овере-
ну диплому о завршеном школовању, радну биографију са библиографијом, 
извод из матичне књиге рођених, извод из матичне књиге држављана и 
фотокопију личне карте. Изабрани кандидат је обавезан да достави лекарско 
уверење о радној способности и уверење да се против њега не води кривич-
ни поступак. Кандидати који тражена документа већ имају у персоналним 
досијеима који се чувају у Високој школи - иста ће бити призната. Пријаве на 
конкурс са потпуном документацијом подносе се директору школе, на горе-
наведену адресу. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.

зајечар

ИСПравка оГлаСа 
ош „Љуба нешИћ“
19000 Зајечар, Доситејева 2

Оглас објављен 05.03.2014. године у публикацији „Послови“, 
исправља се за радна места:
Наставник грађанског васпитања, на одређено време, са 30% рад-
ног времена, и
Наставник грађанског васпитања, на одређено време, са 10% рад-
ног времена,
и треба да гласи: 

Наставник грађанског васпитања
на одређено време, са 30% радног времена, до повратка 

радника са боловања и на одређено време, са 10% радног 
времена

1 извршилац

У осталом делу оглас је непромењен.

ош „владИСлав ПетковИћ дИС“
19341 Грљан, Зорана Радмиловића 10

Наставник историје
на одређено време, са 35% радног времена, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, до повратка са функције

Наставник грађанског васпитања у другом 
циклусу основног образовања и васпитања
на одређено време, са 15% радног времена, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, до повратка са функције

Психолог
на одређено време, са 50% радног времена, ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана, до повратка одсутног 

запосленог

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених 
чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09 
и 32/13) и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 5/2013), кандидати морају да имају одго-
варајуће високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 
септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање 4 годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, као и да испуњавају услове у погледу врсте тражене стручне спреме 
утврђене Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
11/2012 и 15/2013) и Правилником о степену и врсти образовања наставника 
који изводе образовно - васпитни рад из изборних предмета у основној школи 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013). Лица 
која су стекла академско звање мастер морају да имају претходно завршене 
основне академске студије. Кандидати који се пријављују на конкурс морају 
да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току студија или након дипломи-
рања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова, осим кандидата који су у току студија 
положили испит из педагогије и психологије или су положили стручни испит, 
односно испит за лиценцу. Кандидати морају да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство 
Републике Србије; да знају језик на ком се остварује образовно - васпитни 
рад. Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да достави: кратку биогра-
фију, са податком да ли је у протеклих шест месеци тестиран и где, као и 
следећу документацију: диплому (уверење) о стеченом образовању; извод 
из матичне књиге рођених/венчаних; уверење о држављанству Републике 
Србије; лица која су стекла академско звање мастер у обавези су да доста-
ве и уверење или диплому о претходно завршеним основним академским 
студијама, а кандидати за радно место психолога који су стекли академско 
звање мастер, односно дипломирани - мастер треба да доставе и доказ да 
поседују најмање 30 ЕСПБ из развојно - педагошких предмета; доказ о посе-
довању образовања 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 Евросп-
ким системом преноса бодова - издат од стране високошколске установе или 
други одговарајући доказ о положеном испиту из педагогије и психологије 
у току студија или доказ о положеном стручном испиту, односно о положе-
ном испиту за лиценцу; кандидат за радно место наставника грађанског вас-
питања треба да достави доказ да је савладао програм обуке за извођење 
наставе из предмета грађанско васпитање за одговарајући разред, односно 
да је претходно завршио 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; Дебитни клуб; Безбедно дете; 
Злостављање и занемаривање деце; Здраво да сте или доказ да има завршен 
специјалистички курс за наставника грађанског васпитања на одговарајућој 
високошколској установи; уколико кандидат није стекао средње и високо 
образовање на српском језику у обавези је да достави доказ да је положио 
испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. 
Неопходно је да кандидати доставе документацију у оригиналу или као ове-
рене фотокопије. Доказ о неосуђиваности прибавља школа, а доказ о здрав-
ственој способности доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о 
раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са 
доказима о испуњавању услова подносе се у року од 8 дана од дана објављи-
вања, лично или на горенаведену адресу.

 Наука и образовање
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Наставник физике
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60 
дана, а најдуже до 31.08.2014. године, са 20% радног времена

УСЛОВИ: поред општих услова за пријем у радни однос утврђених у члану 24 
став 1 Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13), 
кандидат треба да испуњава и услове утврђене у чл. 8, 120, 121 и 122 Зако-
на о основама система образовања и васпитања и у члану 3 став 1 тачка 8 
Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи: 1. одговарајуће образовање: а) високо образовање на сту-
дијама другог степена, по пропису који уређује високо образовање, почев од 
10. септембра 2005. године или б) високо образовање стечено на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. Изузетно, наставник и васпи-
тач је и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама 
првог степена (основне академске, односно струковне студије), студијама у 
трајању од 3 године и вишим образовањем. Наставник, васпитач и стручни 
сарадник мора имати образовање из педагошких, психолошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од минимум 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у скла-
ду са Европским системом преноса бодова. Наставник, васпитач и стручни 
сарадник који је: а) у току студија положио испите из педагогије и психоло-
гије или је б) положио испит за лиценцу, односно стручни испит сматра се 
да има образовање из педагошких, психолошких и методичких дисциплина. 
Послове наставника, васпитача и стручног сарадника може да обавља лице 
које има дозволу за рад (лиценцу); без лиценце може да ради као наставник, 
васпитач и стручни сарадник: 1. приправник (максимум 2 године од дана 
заснивања радног односа); 2. лице које испуњава услове за наставника, вас-
питача и стручног сарадника са стажом стеченим ван установе (максимум 2 
године од дана заснивања радног односа); 3. лице које је засновало радни 
однос ради замене одсутног запосленог (максимум 2 године од дана засни-
вања радног односа); 4. сарадник у предшколској установи (ако има образо-
вање из чл. 8 став 4 Закона); 5. педагошки асистент и помоћни наставник. 
Послове наставника физике може да обавља лице које је стекло неко од сле-
дећих звања: професор физике, дипломирани физичар, професор физике и 
хемије, дипломирани педагог за физику и хемију, професор физике и основе 
технике, дипломирани педагог за физику и основе технике, професор физи-
ке и математике, дипломирани астрофизичар, дипломирани физичар за при-
мењену физику и информатику, професор физике и хемије за основну школу, 
професор физике и основа технике за основну школу, дипломирани физи-
чар за примењену физику, професор физике за средњу школу, дипломирани 
физичар истраживач, дипломирани професор физике и хемије за основну 
школу, дипломирани професор физике и основа технике за основну школу, 
дипломирани физичар за општу физику, дипломирани физичар за теоријску 
и експерименталну физику, дипломирани педагог за физику и општетехнич-
ко образовање ОТО, дипломирани астроном, смер астрофизика, професор 
физике - информатике, дипломирани физичар - медицинска физика, дипло-
мирани професор физике - мастер, дипломирани физичар - мастер, мастер 
физичар, мастер професор физике, мастер професор физике и хемије, мас-
тер професор физике и информатике, дипломирани физичар - мастер физи-
ке - метеорологије, дипломирани физичар - мастер физике - астрономије, 
дипломирани физичар - мастер медицинске физике, дипломирани професор 
физике - хемије, мастер, дипломирани професор физике - информатике, мас-
тер, дипломирани физичар - професор физике - мастер, дипломирани физи-
чар - теоријска и експериментална физика - мастер, дипломирани физичар 
- примењена и компјутерска физика - мастер, дипломирани физичар - при-
мењена физика и информатика - мастер, дипломирани физичар - професор 
физике и основа технике за основну школу - мастер, дипломирани физичар 
- професор физике и хемије за основну школу - мастер. Лица која су стекла 
академско звање мастер морају имати претходно завршене основне академ-
ске студије на студијским програмима из области физике; 2. да кандидат 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 најмање 3 месеца, као и за 
кривично дело насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело 
примање или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. држављанство Републике Србије; 5. да зна језик на ком се 
остварује образовно - васпитни рад.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс, кандидат је дужан да обавезно достави: 1. 
доказ о одговарајућем високом образовању: а) оверена фотокопија дипло-
ме/уверења траженог степена и врсте образовања; б) доказ о образовању 
из педагошких, психолошких и методичких дисциплина (оверена фотокопија 
доказа који изда високошколска установа); 2. уверење о држављанству - ори-

гинал или оверена фотокопија; 3. извод из матичне књиге рођених - ориги-
нал или оверена фотокопија; 4. доказ да је стекао средње, више или високо 
образовање на српском језику или је положио испит из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске установе (диплома/уверење издато на 
српском језику која се приложи као доказ под тачком 1 сматра се доказом о 
знању српског језика под тачком 4); извештај из казнене евиденције - при-
бавља школа по службеној дужности. Лекарско уверење (оригинал или ове-
рену фотокопију) - доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о 
раду. Услови тражени овим конкурсом доказују се приликом пријема у радни 
однос и проверавају се у току рада. У поступку одлучивања о избору канди-
дата, директор врши ужи избор кандидата које упућује на претходну психо-
лошку процену способности за рад са децом и ученицима, у року од 8 дана од 
дана истека рока за подношење пријава. Психолошку процену способности 
врши Национална служба за запошљавање, применом стандардизованих 
поступака. У року од 8 дана од добијања резултата психолошке процене, 
директор доноси одлуку о избору кандидата. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве слати на адресу 
школе, са назнаком: „За конкурс“. У обзир ће се узети само благовремене и 
потпуне пријаве. За све додатне информације обратити се секретару школе, 
на број телефона: 023/884-017.

ош „бранко ћоПИћ“
23261 Лукићево, Бранка Радичевића 8

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава следеће 
услове: поседовање одговарајућег високог образовања из члана 8 став 2 
Закона о основама система образовања и васпитања (високо образовање 
стечено на студијама другог степена - мастер академске студије, специјалис-
тичке академске студије или специјалистичке струковне студије, по пропису 
који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године или 
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године), за настав-
ника основне школе, педагога или психолога; поседовање дозволе за рад 
(лиценце); поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; знање 
језика на ком се изводи образовно - васпитни рад; неосуђиваност правнос-
нажном 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 малолет-
ног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију; непо-
стојање дискриминаторног понашања, утврђеног у складу са законом; нај-
мање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања. Директор се бира на период од 
четири године. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

OСТАЛО: уз пријаву на конкурс приложити: доказ о држављанству; извод 
из матичне књиге рођених; оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту за 
лиценцу, односно стручном испиту; доказ о знању језика на ком се изводи 
образовно - васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на том језику); потврду о радном искуству; уверење да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна 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 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 
санкцију, непостојање дискриминаторног понашања, утврђеног у складу са 
законом - школа прибавља по службеној дужности; лекарско уверење да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
- подноси се пре закључењу уговора о раду, преглед кретања у служби са 
биографским подацима, предлог програма рада директора школе. Фотоко-
пије приложених докумената морају бити уредно оверене. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве са 
доказима о испуњавању услова, са назнаком: „Пријава на конкурс за дирек-
тора“, доставити на адресу школе. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе и на број телефона: 023/875-017.

Национална служба 
за запошљавање

 Наука и образовање
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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

Недавно сам се пријавиo на евиденцију незапослених и саветник за за-
пошљавање ме је упутио на обуку за активно тражење посла. Шта тамо 
могу да очекујем?
Циљ обуке за активно тражење посла је да се повећа интензитет и успешност 
тражења посла и убрза процес запошљавања. Незапослени радо похађају обу-
ку, јер су у контакту са људима који се носе са истим или сличним проблемом. 
Размењују искуства, информације, а инструктори Националне службе им у томе 
веома помажу.
Саветујемо вас да се укључите у обуку, јер ћете имати прилику да се боље упозна-
те са услугама које пружа НСЗ, али и мерама активне политике запошљавања. На-
учићете и како да се на најбољи начин представите послодавцу, развијете вешти-
не пословне комуникације, у складу са очекивањима будућег послодавца. Такође, 
посаветоваће вас како да препознате изворе информација у процесу тражења 
посла и направите план свог професионалног развоја. На тај начин научићете да 
процените и користите сопствене потенцијале и постанете озбиљна конкуренција 
на тржишту рада.
Обука вас припрема да се добро представите послодавцу, подстиче ваше самопо-
уздање и припрема вас да се суочите са препрекама, али и неуспесима који су 
неминовни током потраге за послом. Уз помоћ инструктора Националне службе 
добићете практичне савете како да напишете биографију, мотивационо писмо, 
пријаву за посао и ускладите свој профил са потребама фирме у коју конкуришете. 
Научићете да са правом мером истакнете своје предности и успехе, а прикрије-
те недостатке. Тако ћете бити у стању да се што репрезентативније представите 
на тржишту рада и наведете послодавца, добрим изгледом и садржајем радне 
биографије и читаве документације која прати одређену апликацију (контактно, 
пропратно писмо, препоруке, дипломе, докази о додатном образовању и стеченим 
новим вештинама), да вас позове на разговор.
Кроз практичне примере и симулацију реалне ситуације бићете припремљени за 
сусрет са послодавцем, на коме ћете моћи да парирате послодавцу у давању пра-
вих одговора на некада врло незгодна и неочекивана питања, али и да на прави 
начин поставите своја. Пре свега, треба да покажете добро познавање фирме и 
тако оправдате своју решеност да радите баш у њој, као и да наступите мирно, 
сконцентрисано и оптимистично.

Радио сам 3 године и остао сам без посла у децембру прошле годи-
не. Нисам се пријавио на евиденцију незапослених НСЗ, а ни радну 
књижицу нисам узео од послодавца. Да ли имам право да се сада 
пријавим на евиденцију незапослених и могућност да примам нов-
чану накнаду?
Новчана накнада је право из осигурања за случај незапослености и остварује се по 
законом предвиђеним условима. Један од њих је да се незапослено лице пријави 
на евиденцију и захтев за остваривање права поднесе у року од 30 дана од дана 
престанка радног односа. Законом је прописана дужина трајања права на новчану 
накнаду, која за 4 године стажа осигурања износи 3 месеца, али како је од дана 
престанка осигурања протекао дужи период од оног за који би новчана накнада 
припадала, то тренутно не испуњавате услове за остваривање овог права. На дру-
гој страни, имате право да се пријавите на евиденцију незапослених и остварујете 
сва остала права која вам по том основу припадају.

АКТИВНО 
ТРАЖЕЊЕ ПОСЛА
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Стручна и шира јавност су подељене по питању раз-
воја сектора малих и средњих предузећа, јер по јед-
ном погледу, напредак долази искључиво кроз стране 
директне инвестиције, док други сматрају да улога 

државе мора да се појача тако што ће се она активније по-
забавити оживљавањем националних индустријских систе-
ма. Поред промене свеопштих услова пословања, за развој 
предузетништва у Србији неопходна је и промена свести, 
како грађана, тако и јавних делатника, заједничка је оцена 
учесника округлог стола „Предузетништво у Србији - нуж-
да или прилика?“, коју је Центар за високе економске студије 
(ЦЕВЕС) организовао у сарадњи са фондацијом Конрад Аде-
науер.

Директорка Центра за високе економске студије Кори 
Удовички рекла је да се у Србији решење за превазилажење 
тешкоћа у привреди често тражи у чекању директних стра-
них инвестиција које би „као спасилачка коњица прешле гра-
ницу“ или у помоћи државе која нити уме нити може да буде 
предузетник. Она је оценила да су то погрешни приступи и 
да се треба окренути предузетништву, чији би развој могао 
спасити српску економију.

„Решење изласка из тешке економске ситуације нису 
ни директне стране инвестиције, ни држава, већ предузет-
ништво и стварање нових вредности. Бујања европског ка-
питала нема више као некада и не можемо очекивати да 
ћемо самим уласком у ЕУ и приливом инвестиција решити 

проблеме. На пример, стране директне инвестиције су пред 
улазак Хрватске у ЕУ чиниле 1,9% њеног БДП-а. Ми треба да 
стварамо предузетнике, наше Бил Гејтсове. Подршка у том 
погледу нису субвенције већ стварање услова и амбијента. 
Промена свести ка предузетништву је такође веома битна“, 
рекла је Удовички оценивши да би развијање предузетништ-
ва уједно допринело и приливу страних директних инвести-
ција.

Представивши резултате истраживања ЦЕВЕС-а, она 
је истакла да је интересовање грађана Србије за предузет-
ништво, као први избор запошљавања, знатно ниже од ев-
ропског просека, као и да смо по томе, у поређењу са новим 
чланицама ЕУ, бољи само од Словеније. Истраживање је по-
казало да би 30 одсто грађана покренуло сопствени посао, 
пет одсто би радило за плату у приватном сектору и чак 65 
одсто би желело да се „ухлеби“ у јавном сектору.

Млађи су склонији самозапошљавању, а највише они 
између 18 и 29 година (36 одсто). Предузетништву су више 
склони мушкларци - 33 одсто, а жене - 27 одсто. Ипак, на ок-
руглом столу су стручњаци оценили да ниједан страни ин-
веститор не може да замени енергију на хиљаде предузет-
ничких подухвата и идеја.

Директор Делегације немачке привреде у Србији Мар-
тин Кнап рекао је да мале фирме у Србији имају добре идеје 
и да би јачање сектора малих и средњих предузећа могло 

Предузетништво у Србији - нужда или прилика?

Две трећине грађана у Србији жели да се запосли у јавном сектору, показало је 
истраживање Центра за високе економске студије (ЦЕВЕС). Ниједан страни инвеститор не 

може да замени енергију на хиљаде предузетничких подухвата и идеја

ЕНЕРГИЈА ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ 
ПОДУХВАТА И ИДЕЈА

Предузетништво се учи
Када је у питању успешност предузећа, даљом анализом је 

утврђено да у оба посматрана периода, пре кризе 2005-2008. и у 
каснијем периоду од 2009-2012, микро предузећа имају учешће 
од 80% у укупном броју предузећа која су испунила посматране 
критеријуме раста (реално повећање укупне имовине, реално 
повећање пословних прихода и минимум непромењен број за-
послених), али и критеријум позитивног оперативног резултата. 
Микро - предузетницима који су регистровани као предузећа 
или подносе финансијске извештаје треба додати и број пре-
дузетничких радњи који не подносе финансијске извештаје. За 
њих не знамо тачан број људи које запошљавају, али знамо да их 
нема мање од броја самих радњи - 200.084 на крају 2012. Њихов 
број се утростручио у 2000-2008, а опао је за око 5.000 током 
2009-2012. У 2013. години се опоравља.

Већина испитаника је сагласна да предузетништво треба 
да се учи и да се данас овоме не посвећује довољна пажња. Ста-
вови испитаника се, међутим, не подударају око питања који 
је прави узраст у коме учење треба да почне, нити коју улогу 
држава треба да игра у предузетничком учењу. Предузетничко 
учење мора да буде интерактивно и практично - никако уба-
чено као додатни наставни предмет, већ као начин на који се 
проблеми решавају у разним предметима и активностима, на 
који се спроводи лична иницијатива и одговара на препознате 
потребе. Да би се ово остварило, сматрају неки од испитаника, 
препреку представља тумачење заштите права детета на рад 
које уводи ово право са навршених 15 година.
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допринети развоју српске привреде. Кнап је истакао да су, по 
његовом мишљењу, за Србију кључне инвестиције у области 
туризма, транспорта, ИТ сектора, али и производња и извоз 
онога што се тражи на светском тржишту. Он је упозорио на 
то да би „српски политичари требало пажљиво да прате гр-
чку кризу, јер постоји опасност да се неке грешке понове ако 
се не буде водило рачуна“.

Директор Европске инвестиционе банке у Србији Андре-
ас Беикос подсетио је на то да је та банка одобрила 150 ми-
лиона евра зајма за инфраструктурне пројекте и за мала и 
средња предузећа у Србији и позвао компаније да конкури-
шу. То је први део кредитне линије ЕИБ-а од укупно 500 ми-
лиона евра, која је намењена привредном опоравку и помоћи 
европским интеграцијама Србије. Он је истакао да, осим 
идеје, предузећа морају да имају добре и јасне планове и да 
их јасно представе ЕИБ-у. По његовим речима, ЕИБ је највећи 

кредитор Србије и од 2001. до сада су у нашу земљу ушле 4,2 
милијарде евра.

Руководилац пројекта Међународне финансијске кор-
порације (Светска банка) Виолана Конар Лиси поручила је 
властима у Србији да морају пажљиво да ослушкују потребе 
приватног сектора уколико желе да га развију, као и да мора 
да се поправи имиџ предузетништва у Србији.

На везу између психологије и социологије са једне и еко-
номије са друге стране, указала је Ана Трбовић, декан Фа-
култета за економију, финансије и администрацију (ФЕФА). 
Она је истакла проблем што млади често подржавају свесрд-
ну подршку јавним предузећима видевши у њима пре свега 
шансу за запошљавањем.

„На велика приватна предузећа не треба гледати као на 
зло, већ  као на нешто чему треба стремити“, рекла је Трбовић 
и истакла потребу за радом на информисаности предузетни-
ка, смањењу оптерећења и парафискалних намета.

Предузетнике је на округлом столу представљао Дарко 
Будеч, власник компаније Буцк и вишеструки добитник на-
града за предузетништво који је означио мало тржиште као 
највећи проблем српских предузетника.

„Домаће тржиште би требало да буде одскочна даска, 
али је нажалост та даска све краћа и трулија и често пуца 
и пада у воду“, казао је Будеч. Он је рекао да су домаћи соф-
твераши јако успешни у свету зато што у тој области нема 
препрека и да би држава могла и у другим областима да 
омогући нашим даровитим људима да се развијају и буду 
тако успешни, ако би уклонила разна ограничења која спу-
тавају успех.

А.Б.

Микро предузећа су „невидљива“
Према налазима из истраживања које је спровео ЦЕВЕС 

током 2013. године, микро предузећа су „невидљива“ нашем 
друштву и када је реч о њиховим потребама и када је реч о њи-
ховом доприносу развоју. Међу свим предузећима која су посло-
вала у периоду од 2005. до 2012. године, укупно има 99,1% пре-
дузећа која припадају сектору малих и средњих, док унутар те 
групе чак 87,6% чине микро пословни субјекти (мала предузећа 
до 10 запослених). Када је у питању допринос запошљавању, а 
на основу података анализираних за период 2005-2012, мала 
и средња предузећа у просеку су запошљавала 58,5% укупно 
запослених у предузећима. Допринос микро предузећа укупној 
запослености био је у сталном порасту од 2005. до 2010. годи-
не, да би након 2010. дошло до стагнације. На почетку периода, 
у 2005. години, микро предузећа запошљавала су 12% укупно 
запослених, да би на крају периода, тај проценат скочио на 17%. 
У апсолутним бројевима, микро предузећа су креирала 29098 
радних места више него што су затворила. Насупрот томе, у 
малим, средњим и великим предузећима, бележи се више за-
тварања него отварања радних места. Тако је у великим преду-
зећима затворено 75197 радних места или 80% свих затворених 
радних места.

Државни посао
Број запослених у јавним предузећима и администрацији 

драстично се повећао за пет година. Чак 245.000 људи је више 
на списку државних службеника у поређењу са 2009, пишу Ве-
черње новости. У исто време, укупан број запослених, када се 
посматра и јавни и приватни сектор, смањио се за око 300.000. 
Највећи терет су поднели радници који су били ангажовани код 
приватника. Почетком 2009. године у Србији је званично ради-
ло око два милиона људи, док их данас ради нешто више од 1,7 
милиона.

„Уместо да је било што више подстицаја за мала и средња 
предузећа, да упосле што више људи, отварана су нова непро-
дуктивна радна места у државној служби које треба „издржава-
ти“. Да смо толико радника запослили у фабрикама, кроз поре-
зе и доприносе и производе које бисмо створили, имали бисмо 
повећање буџетских прихода. Овако смо повећали оптерећења. 
Сви ти људи који раде на измишљеним радним местима нису 
трошак само кроз плату, већ су користили и неки канцеларијски 
материјал, телефон, грејање...“, наводи Драгољуб Рајић, дирек-
тор Уније послодаваца Србије.

Рајић истиче да нагло отпуштање није решење за смањење 
броја запослених у државној администрацији.

„У Чешкој и Пољској су отпуштали по неколико хиљада 
радника годишње, али је у исто време држава обезбеђивала ал-
тернативу за те људе, тако што је предузетницима давала по 
9.000 евра да би их запослили. Тај новац за обрт би много значио 
и нашим приватним предузећима. Овако, без смањења пореза и 
доприноса и без субвенција, неће бити ни запошљавања у при-
ватном сектору“, закључује он.
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Компанија Сименс је у фабрици за ветрогенераторе у 
Суботици од фебруара прошле године до данас дуплирала 
број запослених на 992 радника, чиме се наставља позитиван 
тренд увећања обима пословања и броја запослених. Како се 
наводи у саопштењу компаније, у фебруару 2013. године фа-
брика је упошљавала 453 радника.

Генерални директор компаније Сименс д.о.о. Београд, 
Тихомир Рајлић, казао је да је потражња на светском тр-
жишту резултирала увећањем броја поруџбина генератора 
који се производе у фабрици у Суботици, што је довело и до 
нових запошљавања.

„Сименс је захваљујући квалитету производа, пошто-
вању рокова и стандарда, као и сталним иновацијама у про-
изводњи један од 10 највећих извозника из Србије. Наш тим 

у Суботици и Београду сада чини 1.066 запослених, а на-
стојаћемо да и у овој години утичемо на позитивну привред-
ну климу Србије и у складу са тим отпочнемо и нови циклус 
запошљавања“, додао је Рајлић.

Компанија је и у ову годину ушла са амбициозним 
пословним плановима, а један од значајних пројеката који је 
започет у октобру претходне године је проширење сарадње 
са домаћим добављачима. Предузеће је покренуло и Сајам за 
будуће пословне партнере - Постани Сименс добављач. Циљ 
сајма је локална производња 90 готових компоненти за фа-
брику у Суботици, што ће допринети још већој ефикасности 
и бржој испоруци, а истовремено подстаћи развој малог и 
средњег предузетништва у Србији. На Сајам добављача тада 
се пријавило више од 250 заинтересованих предузећа.

Влада Србије одлучила је да прихвати зајам од Уједиње-
них Арапских Емирата вредан милијарду долара, под веома 
повољним условима, уз процену, коју је изнео први потпред-
седник Владе Александар Вучић, да ће тиме бити уштеђено 
око 300 милиона евра.

„Захваљујући добрим политичким односима и везама са 
владом Абу Дабија и са шеиком Мухамедом успели смо да 
за грађане Србије тај новац обезбедимо“, рекао је Вучић на 
ванредној седници Владе. 

„Људи у Србији треба да знају да никада ништа овако 
повољно нисмо добили ни од кога, ниједан зајам који би био 
овако добар и под овако повољним условима као што је овај“, 
рекао је Вучић. 

Министар финансија Лазар Крстић, који прошле недеље 
у Абу Дабију потписати уговор о кредиту, рекао је да ће Србија 
на годишњем нивоу уштедети по 40 милиона долара, односно 
око 400 милиона долара за десет година.

„У данашњем новцу то је буквално као поклон, као да је 
неко дао тај новац из џепа. Ово је добар сигнал међународ-
ној заједници и инвеститорима да Србија има кредибилитет“, 
истакао је министар финансија на отвореној седници Владе. 
Крстић је навео да је зајам прихваћен уз каматну стопу од два 
одсто, рок доспећа од десет година, и да се са отплатом креће 
шест месеци од датума повлачења новца.

„Главница се не отплаћује до краја периода, што значи да 
постоји грејс период од десет година на главницу“, истакао је 
министар. Он је објаснио да ће новац бити пребачен у једној 
транши оног момента када Србија испуни услове за то, однос-
но када скупштина ратификује кредит, вероватно почетком 
другог кваратала 2014. године.

Крстић је рекао да не постоје услови како новац може да 
се троши и да се разматрају најбоље опције, пре свега да ли 
постоји простор да се неки од скупих кредита рефинансира 
односно да се отплате бар главнице.

„Део новца ће нам омогућити да успоставимо економ-
ску политику која ће нам помоћи да пребродимо социјални 
ефекат кризе и да дамо замајац страним и домаћим инвес-
титорима“, објаснио је Крстић. Он је рекао да овакве ствари не 
треба гледати са дозом сумње, јер оне произилазе из добрих 
политичких односа двеју влада, али и личних односа. 

„И ја сам био скептичан, али сада са ове позиције видим 
да свега тога не би било да не постоји посебан однос између 
двеју влада“, истакао је Крстић.

Први потпредседник Владе Србије Александар Вучић 
оценио је да је зајам од УАЕ велика ствар за Србију, те да оче-
кује да ће бар део тог зајма моћи да се уложи у производњу. 
Вучић је рекао ће новац од зајма бити искоришћен за попуња-
вање рупа у буџету и за репрограмирање најнеповољнијих 
кредита са каматом од 7,5 одсто који су узимани пре четири, 
пет година, али је додао да очекује да ће бар део тог новца 
моћи да се уложи у производњу.

 „Не мислим да је ово крај, ово је почетак сарадње и они 
су заинтересовани да помогну и стабилност у Србији и да Ср-
бија економски напредује“, рекао је Вучић.

Он је уверен да ће се овај велики посао за Србију наста-
вити и нада се да ће „ко год да победи на предстојећим избо-
рима бити толико паметан да тражи од људи који имају тако 
добре односе да у том послу помогну“.

„Сматрам да је ово велика и добра ствар за нас и на овоме 
смо уштедели на годишњем нивоу готово једну трећину соли-
дарног пореза“, указао је Вучић. Он је захвалио свима који су у 
томе учествовали, од председника Републике и премијера до 
потпредседника владе Расима Љајића, министра финансија 
Лазара Крстића, саветника Синише Малог...

„Хоћу да захвалим људима у Србији који су веровали да 
говоримо истину и да нисмо обмањивали јавност“, додао је 
Вучић, који је посебну захвалност упутио влади Абу Дабија, 
подсетивши и на пројекте Ер Србија, Београд на води, као и на 
кредите за наводњавање...

„На крају се пријатељство и поверење исплатило за 
грађане Србије. У једном дану у једном тренутку уштедели 
смо 300 милиона евра и то је велики успех за наш народ и за 
нашу земљу“, рекао је Вучић.

Извор: Танјуг

Сименс Суботица

Део новца ће нам омогућити да успоставимо економску политику која ће нам помоћи 
да пребродимо социјални ефекат кризе и да дамо замајац страним и домаћим 

инвеститорима, објаснио је министар финансија Лазар Крстић

дуПлИран број раднИка

кредИт од еМИрата вредан 
МИлИјарду долара
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Студенти Факултета медицинских наука у Крагујевцу и 
дипломирани лекари предложили су три начина за ре-
шавање проблема незапослености у области здравства. 
Они су предлоге изнели током разговора са министар-

ком здравља Славицом Ђукић Дејановић и државним секре-
таром Министарства омладине Небојшом Боровчанином.

„Прва идеја је да треба поново увести волонтерске спе-
цијализације и то тако што би се уместо термина радни стаж, 
користио термин радно искуство. То би требало да буде и 
критеријум за касније запошљавање“, рекла је Танјугу ми-
нистар здравља. Она је додала да су студенти става да при-
ватна пракса може бити шанса за запошљавање већег броја 
људи. Зато треба стимулисати развој приватне праксе уз 
обавезу да запошљава младе.

„Студенти и дипломирани лекари сложили су се са акту-
елном идејом да немедицински кадар када одлази у пензију 
даје простор да се запосле пре свега млади лекари и сестре, 
а потом остали“, додала је Ђукић Дејановић, оцењујући да су 
те идеје оствариве, али да изискују озбиљан одговор државе.

„Када разговарамо са младима који су на прекретници 
да ли да оду из земље или да остану, морамо их подржати да 
остану у Србији“, рекла је министарка.

Према речима државног секретара Министарства омла-
дине, у Србији је без посла 250 хиљада младих до 30. године 
живота, од чега је 10 посто са високим степеном образовања.

„Веома је важно да направимо озбиљан план како запос-
лити младе људе и да утврдимо временску динамику по гра-
довима у Србији, а не само декларативно да се изјашњавамо 
да они треба да се запосле“, рекао је Боровчанин. Он је указао 
да је важно укинути све забране које се тичу запошљавања 
младих, да се не би десило да нам омладина остари чекајући 
запослење и почетак квалитетног живота.

„Влада Србије не сме да забрани запошљавање младих 
већ да им да гаранцију за посао и обезбеди перспективу да 
не одлазе из земље“, нагласио је Небојша Боровчанин.

Славица Ђукић Дејановић се осврнула и на новине не-
давно усвојеног Закона о правима пацијената и нагласила да 
пацијент мора да буде у центру пажње здравственог система 
и да је интензивна сарадња јединица локалне самоуправе са 
струком и здравством веома важна.

„За два месеца је око 600 грађана Србије тражило помоћ 
од саветника за заштиту права пацијената. Од 283 поднета 
приговора, основано је око 40 одсто који се тичу понашања у 
здравственим услугама“, рекла је Ђукић Дејановић на једно-
дневном саветовању саветника за заштиту права пацијена-
та и представника Савета за здравље. Према њеним речима 
суштина нове регулативе јесте то што пацијент има партнер-
ски однос са својим терапеутом и здравственим радником.

„Најбитнија новина је да, ако у том партнерском одно-
су пацијент добије одговарајућу информацију и прихвати 
одређене процедуре, мора и сам да се стара о реализацији 
тога, а не само да препусти здравствени проблем здравстве-
ној установи“, рекла је министарка здравља и подсетила да је 
Законом о правима пацијената предвиђено да локалне само-
управе организују и обезбеде заштиту пацијената увођењем 
саветника и образовањем Савета за здравље. Како је додала, 
установа је у стању да обезбеди сва права која произилазе 
из закона, а да, ако то не учини, саветник мора да предузме 
одговарајуће кораке да се то обезбеди.

„Примена новог закона није довољна за спровођење нове 
здравствене политике, јер би то било само парцијално реша-
вање питања права грађана на здравствену заштиту“, рекла 
је министарка.

На скупу, ком су присуствовали саветници за заштиту 
права пацијената и Савета за здравље девет округа Шума-
дије, министарка је навела да су до данас именована 142 са-
ветника и формирано је 97 савета за здравље.

Саветник за права пацијената Крагујевца Весна Дими-
тријевић рекла је да је од децембра до данас 60 пацијената 
тражило помоћ, а 10 поднело приговор.

„Пацијенти су пре свега тражили информацију у вези са 
остваривањем права из области здравствене заштите, а тек 
десет пацијената поднело је приговоре најчешће на квалитет 
пружања здравствених услуга, као и због услуга које су им 
недоступне“, навела је Димитријевићева.

А.Б.

Здравствени систем Србије

Студенти и дипломирани лекари сматрају 
да треба поново увести волонтерске 
специјализације и уместо термина радни 
стаж, користити термин радно искуство. 
Приватна пракса може бити шанса за 
запошљавање већег броја људи, па треба  
стимулисати њен развој уз обавезу да 
запошљава младе

КаКо запослити младе

Заштита најугроженијих
Примена Закона о заштити лица са менталним сметњама 

почеће 1. децембра, а једна од главних новина је да болесна 
особа може бити принудно хоспитализована уколико угрожава 
свој или туђи живот и здравље, рекла је министарка здравља 
Славица Ђукић Дејановић. Према њеним речима, у припреми 
су и измене Закона о здравственој заштити и осигурању које 
предвиђају оснивање палијативних центара за збрињавање нај-
тежих болесника.
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Куповина преко интернета све је популарнија у Србији, 
а грађани су само у првој половини 2013. на тај начин 
потрошили седам милијарди динара. Прошле године 
900.000 људи куповало је онлајн, што чини 35,5% ко-

рисника интернета. Србија је по том показатељу и даље ис-
под европског просека, будући да у ЕУ близу 60% корисника 
интернета, а тамо је и коришћење интернета и даље знатно 
распрострањеније него у Србији. Према подацима Завода за 
статистику, број домаћих купаца на интернету повећао се за 
300.000 у односу на 2012. годину, али већина потрошача ипак 
се не одлучује за тај начин куповине. Главни разлози за то су 
слаба понуда на домаћим интернет продавницама и ниска 
куповна моћ грађана.

Како у Србији и земљама бивше Југославије не постоје 
јединствени регистри података о електронској трговини, 
стање е-комерца у тим државама се не може са сигурношћу 
упоредити. Према неким проценама обим електронске трго-
вине у Србији сада је три до пет пута мањи него у Хрватској, 
док је ранијих година био и до 10 пута мањи. Према подаци-
ма Еуростата, у Хрватској је преко интернета куповало 36% 
корисника те светске мреже.

Упркос том расту, постоје значајне препреке даљем ши-
рењу онлајн трговине. Стручњаци указују на то да се куп-
ци у Србији много чешће окрећу електронској куповини на 
иностраним сајтовима. Један од разлога за то је и што је пону-
да на тим сајтовима повољнија него на домаћим.

„Више од 95% потрошње српских купаца и даље се ре-
ализује на иностраним вебсајтовима, што наводи на закљу-
чак да сајтови у Србији купцима не пружају довољно велики 
избор. С друге стране, стиче се утисак да инострани сајтови 
такође нуде повољнију цену за одређене производе“, рекао је 
агенцији Бета Александар Бировљев, менаџер за е-комерц у 
банци Интеза и председник Групације за електронску трго-
вину Привредне коморе Србије.

Бировљев је казао да је број онлајн купаца знатно порас-
тао крајем 2011. и почетком 2012. године, када су се појави-
ли сајтови за колективну куповину, који су због могућности 
великих уштеда подстакли људе на такав облик куповине.

По његовим речима, безбедност онлајн трговине више се 
не доводи у питање, а разлози који утичу на то да се потроша-

чи определе за или против куповине преко интернета могу се 
подвести под један мотив, и то је - цена.

Он је навео да постоји довољна законска регулатива да 
се трговина преко интернета несметано обавља, али да увек 
има простора за побољшање.

„Закон о девизном пословању могао би да се унапреди 
у циљу увођења механизама који би домаћим трговцима 
омогућили да продају и купцима ван Србије, уз наплату у 
страној валути. Ова измена позитивно би утицала и на раст 
девизног прилива у земљи“, навео је он.

Бировљев каже да је банка Интеза прва понудила е-ко-
мерц услугу на тржишту Србије, још 2007. године. Тим сер-
висом омогућена је продаја преко интернета за око 150 до-
маћих компанија, од којих је највећа Ер Србија.

Грађани у Србији су прошле године на интернету нај-
чешће куповали на аукцијама, плаћали рекламне и компју-
терске услуге, као што су хостинг и регистрација домена, а 
највише новца потрошили су на авионске карте и туристичке 
аранжмане. Просечан онлајн купац у Србији у 2013. био је фа-
култетски образован, неожењен мушкарац, старости између 
30 и 40 година.

Од домаћих сајтова за електронску трговину међу најпо-
пуларнијима су сајт за аукцијску продају „Лимундо“ и онлајн 
продавница са фиксним ценама „Купиндо“. На „Лимунду“ 
који има 450.000 регистрованих чланова, годишње се обави 
око 1,8 милиона аукција, док је на „Купинду“ у 2013. години 
куповало више од 120.000 људи.

Највећа интернет продавница на свету је америчка ком-
панија „Амазон“ која, осим што продаје директно, такође 
нуди сервис „Амазон тржница“ (Amazon Marketplace), на ком 
регистровани корисници могу да тргују међусобно.

Купци треба да воде рачуна да ли Amazon.com или поје-
динци који продају преко тог сајта шаљу робу у Србију, за 
шта постоји апликација за Фајерфокс (Firefox) претраживач 
која се може наћи на адреси: https://addons.mozilla.org/en-
US/firefox/addon/does-amazon-ship-to/. Британски и немачки 
Амазон (Amazon.co.uk i Amazon.de) у Србију шаљу већи асор-
тиман производа него главна продавница Аmazon.com

Куповина преко интернета

Просечан онлајн купац у Србији у 2013. био је факултетски образован, неожењен 
мушкарац, старости између 30 и 40 година

СВЕ ПОПУЛАРНИЈА 
Е-ТРГОВИНА
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Побољшати понуду,  
унапредити механизме плаћања

Слободан Марковић, из Центра за развој интернета, 
оцењује да људе код онлајн куповине привлачи лакоћа пре-
траживања, могућност да прегледају коментаре и искуства 
других купаца и купују у време које им одговара, али да за 
сада „немају посебан избор“ код домаћих трговаца. Што се 
тиче куповине из иностранства, пошиљке вредности до 50 
евра ослобођене су царина, али се на њих плаћа порез на до-
дату вредност (ПДВ).

На питање шта би могло додатно унапредити интернет 
трговину у Србији, Марковић наводи да је то повећање броја 
домаћих интернет продавница и законско уређење платних 
трансакција преко интернета, које још није довољно регули-
сано.

„Ту пре свега мислим на доношење новог Закона о плат-
ним услугама, али и измену читавог низа других прописа 
који и даље форсирају употребу печата и својеручног потпи-
са на разним документима и у разним процедурама“, казао 
је он агенцији Бета.

Државни секретар Министарства трговине Стефан Лаза-
ревић сматра да би доношењем Закона о платним услугама 
могао бити уведен институт електронског новца, након чега 
би грађани могли да плаћају робу и услуге путем мобилног 
телефона, што је у добром делу света уобичајено.

По Лазаревићевој оцени, потребно је подстицати елек-
тронску трговину и развој широкопојасног интернета, али 
и едукацију корисника. Светски трендови показују да ће 
интернет економија расти темпом од осам одсто годишње 
у развијеним земљама, а двоструко брже на тржиштима у 
развоју, рекао је Лазаревић.

Он је казао да је у Србији најзаступљенији вид онлајн 
плаћања путем кредитних и дебитних картица, што је грађа-
нима омогућено од 2002. године. Према подацима Народне 
банке Србије (НБС), број трансакција обављених тим карти-
цама преко интернета у првој половини 2013. био је већи од 
750.000.

Рајфајзен банка већ 10 година нуди клијентима платну 
картицу ВИСА Виртуон, намењену искључиво куповини на 
домаћим и иностраним интернет сајтовима. Процедура за 
њено добијање је једноставна, а потребно је да клијент отво-
ри рачун у тој банци и попуни захтев за издавање картице. 
Банка Интеза такође нуди картицу намењену плаћању на 
мрежи, а реч је о Виса Интернет платној картици. Током 2013. 
године корисници картица банке Интеза из Србије потроши-
ли су више од 30 милиона евра на интернету.

У августу 2013. године Уникредит банка увела је е-ко-
мерц сервис, који омогућава власницима интернет продав-
ница да прихватају плаћање преко ВИСА и МастерЦард 
платних картица. Како је агенцији Бета речено у тој банци, 
интересовање клијената је велико, с обзиром да се ради о ре-
лативно новој услузи.

Искористити пуне могућности Пеј-пала
Од априла прошле године, грађанима Србије доступ-

не су услуге сервиса за плаћање преко интернета Пеј-пал 
(PayPal), али НБС још увек нема податке о томе како је дола-
зак те компаније утицао на промет и број трансакција у он-
лајн куповини. Тај сервис је доступан у 193 земље, има више 
од 153 милиона регистрованих налога и подржава плаћање 
у 24 валуте.

Бировљев сматра да је улазак Пеј-пала на тржиште 
Србије утицао на повећање потрошње на интернету, али не 
драстично. Према његовим речима, људи који су отворили 
налоге на Пеј-палу углавном су и раније куповали онлајн. 
Корисници платних картица банке Интеза су на том сервису 
током претходне године извршили преко 146.000 трансак-
ција у укупном износу од око три милиона евра.

Програмер из Београда Младен Станојевић казао је 
агенцији Бета да сматра Пеј-пал поузданим сервисом и да 
електронско плаћање у великој мери олакшава куповину. Он 
је рекао да преко интернета најчешће плаћа путне и хотелске 
трошкове и оценио да је Пеј-пал повећао сигурност онлајн 
трговине.

Приликом куповине на интернету потребно је да купац 
предочи продавцу број своје платне картице и њен троци-
френи заштитни код. То отвара могућност за злоупотребу тих 
података, због чега банке у Србији упозоравају клијенте да 
купују искључиво преко проверених сајтова. Као посредник 
између банке и продавца Пеј-пал уклања опасност од зло-
употребе, јер обавља трансакцију без издавања података о 
картици.

Саговорници Бете сагласни су да би велики напредак 
био постигнут када би домаћи корисници Пеј-пала могли да 
примају новац из иностранства путем тог сервиса, што сада 
није могуће. Државни секретар Лазаревић истакао је да је 
Министарство трговине и телекомуникација „у сталном кон-
такту“ са Пеј-палом у вези са омогућавањем те услуге.

Слободан Марковић каже да би могућност наплате пре-
ко Пеј-пала била „права ствар“ за домаће интернет-преду-
зетнике, као и да то „већ годинама не нуди ниједна банка у 
Србији“.

„Када домаћи предузетници мање времена буду тро-
шили на заобилажење бирократских препрека, у шта спада 
и проблематика наплате, а више времена проводили у раз-
воју свог онлајн бизниса, имаћемо много бржи развој него до 
сада“, рекао је он.

Важан фактор у развоју електронске трговине такође 
представља стабилан раст броја домаћих корисника инфор-
мационо-комуникацијских технологија. По подацима Репу-
бличког завода за статистику, у Србији више од 2.400.000 
особа користи интернет сваког или скоро сваког дана.

Приступ интернету има 55,8% домаћинстава у Србији, а 
број корисника интернета повећао се за 6,9 процентних поена 
у односу на 2012. и 11,5 одсто у односу на 2011. годину. Про-
даја преко интернета ће се удвостручити до 2018.

Извор: Бета

Раст и у Европи
Продаја преко интернета ће се до 2018. у Европи удвостру-

чити на 323 милијарде евра промета, оцењује се у истраживању 
фирме за истраживање тржишта Минтел. Британци су лидери у 
куповини намирница преко интернета, а воле и да преузму робу 
у продавници. Са друге стране, Немци преферирају да им се 
купљени производ достави на кућну адресу. Минтел је оценио 
да ће Немачка, Велика Британија и Француска до 2018. остати 
највећа тржишта када је реч о малопродаји преко интернета, 
док би Немачка, Шпанија и Пољска требало да остваре највеће 
стопе раста. Норвешка и Шведска ће имати највећу потрошњу 
на интернету по глави становника.

„Постоји велики јаз између севера и југа у електронској тр-
говини у Европи“, оценио је аналитичар Минтела за европско тр-
жиште Џон Мерсер (Јohn Mеrcer). Он је такође приметио да фран-
цуско тржиште заостаје пет година за Британијом и Немачком, 
док је учешће Шпаније, Португалије и Италије у том тржишту 
још мање. Минтел је рекао да портал за онлајн продају Амазон 
проширује своје вођство на континенту са уделом на тржишту 
од 9,8% y 2012. години у поређењу са 9,2% у претходној 2011. 
години. Са друге стране, немачки Отто, његов најближи конку-
рент, забележио је пад у тржишном учешћу са 3,9% на 3,3%.
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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)


