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Француско-српски сајам запошљавања

МОБИЛНОСТ МЛАДИХ
Манифестација одржана у Француском институту 
у Београду била је прилика да се млади који су 
дипломирали у Француској и студенти из Србије 
упознају са француским фирмама у Србији 

програмски буџет

НОВИ НАЧИН ПЛАНИРАЊА
И РАСПОДЕЛЕ
Држава ће морати да краткорочним и ороченим мерама 
помогне привреду, док системске мере побољшања 
привредног амбијента, као што су нови закони о раду, 
грађевинским дозволама и стечају, не дају ефекат

Државе региона у борби против поплава

БОЛНА ЛЕКЦИЈА
Превентивно деловање, квалитетна изградња насипа, наменско 
коришћење средстава локалних самоуправа за чишћење и 
одржавање канала, апсолутни приоритет свих земаља у региону
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Уводник

Поглед у будућност

   Француско-српска привредна комора, у сарадњи са Амба-
садом Француске, Француским институтом у Србији и Удру-
жењем дипломаца француског високообразовног системa, 
протекле недеље је организовала Пети француско-српски 
сајам запошљавања. Манифестација одржана у Француском 
институту у Београду била је прилика да се млади који су 
дипломирали у Француској, као и студенти из Србије заинте-
ресовани за запослење, упознају са француским фирмама у 
Србији. Током сајма био је организован и округли сто на тему 
„Коју додату вредност вашој запошљивости доносе студије и 
боравак у Француској?“
   „Овогодишњи сајам се одржава у специфичним условима, 
усред катастрофе која нема преседана. Међутим, то не сме да 
нас спречи да припремамо будућност, а управо су млади људи 
будућност ове земље. У француским предузећима у Србији за-
послено је око 10.000 људи и она и даље долазе у Србију и, уп-
ркос кризи, нуде могућности праксе и запошљавање, пре свега 
за младе људе. То је и доказ квалитета радне снаге“, ракао је 
на округлом столу амбасадор Француске у Србији Франсоа 
Гзавије Денио.
   Министар финансија у Влади Републике Србије Лазар Кр-
стић изјавио је прошле недеље да ће Србија од 2015. године 
прећи на програмски буџет, при чему су већ у току техничке 
припреме с буџетским корисницима. Крстић је у интервјуу за 
100. број економског месечника „Магазин бизнис“ прецизирао 
да ће припреме буџета за наредну годину почети одмах по за-
вршетку ребаланса буџета за ову годину, који је планиран за 
јул. „Програмско буџетирање је на нивоу државе озбиљан и 
сложен пројекат, од којег се не очекују превелики резултати 
у прве две године“, оценио је Крстић. Како је објаснио, буџе-
тирање у коме се свака ставка оправдава на пројектни начин, 
што значи да се приказују и ефекти, на дуже стазе значајно 
доприноси подизању одговорности у располагању државним 
новцем. Министар је најавио да ће се буџетска средства од 15 
милијарди динара за 2015. и 2016. годину користити за суб-
венционисање нових инвестиција и побољшање ликвидности 
привреде.
  Хрватска, БиХ и Србија убудуће треба да појачају сарадњу 
и уједине се у борби против поплава, закључили су прошле 
недеље у Загребу председник Хрватског сабора Јосип Леко, 
председавајући Дома народа Парламентарне скупштине БиХ 
Драган Човић, председник Скупштине Црне Горе Ранко Кри-
вокапић и шеф делегације Народне скупштине Србије у Пар-
ламентарној скупштини ОЕБС Дијана Вукомановић. Када је у 
питању захтев за помоћ ЕУ за све три земље, Хрватску, БиХ и 
Србију, како је најавио хрватски премијер Зоран Милановић, 
Леко је рекао да ће Хрватска тражити помоћ јер је чланица, а 
са суседима ће тражити „јер смо јако повезани, посебно када 
је реч о природним катастрофама или елементарним непого-
дама“.
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„Ако је тачна процена да је поплавама обухваћено око 
10 одсто укупне пољопривредне површине, онда ће директ-
на штета због губитка овогодишњег рода у пољопривредној 
производњи износити око пола милијарде евра“, рекао је аг-
роекономиста Миладин Шеварлић за РТС.

„Штета је далеко већа, јер имамо и друге повезане гу-
битке, у уништеној стоци, механизацији, у објектима, а и 
индиректне губитке који ће се јавити због могућег смањења 
производње у наредним годинама, тамо где су уништени ви-
шегодишњи засади или објекти који неће моћи да се приведу 
функцији прољопривредне производње у релативно кратком 
временском року“, рекао је Шеварлић.

Први корак у санацији штета у пољопривреди треба да 
буде редослед поступака и мера које ће направити надлежни 
државни органи, при чему ће велику улогу одиграти савето-
давци из области пољопривреде, али је њих, нажалост, веома 
мало. „Због тога предлажем Министарству пољопривреде 
да ангажује незапослене агрономе, који су до августа 2012. 
били асистенти - саветодавци по програму ‚Наше знање за 

ваше имање‘. Верујем да би се велики број одазвао да у стату-
су волонтера помогне на тим подручјима“, поручио је Шевар-
лић. Он је напоменуо да је међу њима око 150 стручњака за 
мелиорацију, који могу да помогну у санацији и других про-
блема који се јављају не само у пољопривредној производњи, 
него и у свеукупном развоју сеоског подручја.

„Пољопривредне културе које нису биле захваћене поп-
лавним таласима нису загађене, јер је ту падала само киша, а 
површине под засадима које су биле поплављене пољоприв-
редни стручњаци за заштиту биља мораће да анализирају и 
процене које мере треба предузети, ако уопште буде могуће 
да се ревитализује производња“, објаснио је Шеварлић.

Министарка пољопривреде Снежана Богосављевић 
Бошковић каже да ово министарство мора да анализира 
подстицајне мере које се на основу закона финансирају из 
пољопривредног буџета и мере које нису дале резултате за-
мени новим, које ће зауставити негативан тренд у пољоприв-
реди.

„У наредном периоду неопходно је сагледати које мере 
из претходног периода нису дале очекиване резултате и 
заменити их мерама којима би се унапредила конкурент-
ност и зауставили негативни трендови у развоју српске 
пољопривреде“, рекла је Богосављевић Бошковић. Према 
речима министарке, све евентуалне нове мере биће усклађе-
не и са пољопривредном стратегијом, али и са заједничком 
пољопривредном политиком ЕУ.

„Све подстицајне мере ћемо свакако планирати уз ак-
тивно учешће пољопривредних произвођача и њихових уд-
ружења“, поручила је Богосављевић Бошковић. Она је иста-
кла да Министарство пољопривреде припрема Нацрт закона 
о пољопривредном земљишту, којим ће бити регулисано и 
питање закупа пољопривредног земљишта у државној своји-
ни. „Овим законом ће свакако бити регулисана максимална 
површина која се може дати у закуп“, рекла је министарка 
пољопривреде. 

Иначе, пољопривреда у Србији учествује са 10 одсто у 
бруто домаћем производу (БДП) и 20 одсто у извозу, а запо-
шљава 21 одсто становништва. Председник Привредне ко-
море Србије Жељко Сертић изјавио је да од укупно 121.000 
привредних друштава и скоро 224.000 предузетника у Ср-
бији, у општинама које је задесила незапамћена елементар-
на непогода налази се око 11.500 предузећа и 26.000 пре-
дузетничких радњи, што је приближно 11 процената свих 
регистрованих привредних субјеката у земљи. 

У поплавама у аграру највише су страдале ратарске кул-
туре - кукуруз, соја и сунцокрет, ране врсте воћа - јагоде, ма-
лине, купине, као и све врсте поврћа. Стање пшенице могуће 
је проверити тек наредних дана, када се смири водена сти-
хија. Део прерађивачких капацитета, као и водопривредна 
инфраструктура - канали и насипи, претрпели су велику ма-
теријалну штету. Иако су поплаве уништиле велики број усе-
ва, снабдевање тржишта Србије пољопривредно-прехрам-
беним производима остаје стабилно, али се може очекивати 
смањење извоза. Активности треба усмерити на набавку 
горива и обезбеђење семена култура које ће се пресејавати, 
како би се у што краћем року санирале штете.

Огромна штета у пољопривреди 

ПОЧЕТАК САНАЦИЈЕ
Директна штета због губитка овогодишњег рода у пољопривредној производњи може 

достићи око пола милијарде евра

В.П.
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Хрватска, БиХ и Србија убудуће треба да појачају са-
радњу и уједине се у борби против поплава, закљу-
чили су прошле недеље у Загребу председник Хрват-
ског сабора Јосип Леко, председавајући Дома народа 

Парламентарне скупштине БиХ Драган Човић, председник 
Скупштине Црне Горе Ранко Кривокапић и шеф делегације 
Народне скупштине Србије у Парламентарној скупштини 
ОЕБС Дијана Вукомановић.

Леко је рекао новинарима да је тешко рећи шта је могло, 
а шта није могло да се учини када су у питању елементарне 
непогоде и да се то увек може на миру после анализирати. 
„Наравно, паметан човек мисли унапред, али никада није до-
вољно паметан да га природа не изненади. То је било и у овој 
ситуацији“, казао је, додајући да нема све податке, детаље 
катастрофе која је задесила и Хрватску и суседне земље.

„Надам се да ће следеће раздобље дати довољно елеме-
ната да можемо убудуће предузети све како бисмо смањили 
ризике од оваквих непогода“, истакао је Леко.

Драган Човић је казао да се вероватно у следећих 100 го-
дина неће поновити оваква катастрофа и да је њене размере 
тешко било замислити и предвидети, наводи ХИНА.

„То показује да се морамо другачије организовати. На-
гађати да ли се могло више учинити, мислим да није питање 
које би требало отварати, него како збринути сваку од поро-
дица које су данас изложене, односно много важније чак и 
од тога је како им сутра осигурати да се врате у нормалан 
живот. Ја сам сигуран да, што се тиче БиХ, ту се не можемо 
делити, јер је Сава све повезала у једном тренутку“, рекао је 
Човић.

Вукомановићева је истакла да је задатак политичара да 
брзо уче лекције. Нагласила је важност превентивног дело-
вања и квалитетне изградње насипа и да локална самоупра-
ва наменски треба да користи средства која су усмерена за 
чишћење и редовно одржавање канала.

„Ово је јако болна лекција, плаћена људским животима 
и великим материјалним разарањима, али истовремено и 
лекција која уједињује и која говори да ће кључна политичка 
агенда у 21. веку бити борба за храну и борба за енергију, јер 
управо је то уз људске животе највише угрожено“, рекла је 
Дијана Вукомановић.

Када је у питању захтев за помоћ ЕУ за све три земље, 
Хрватску, БиХ и Србију, како је најавио хрватски премијер Зо-
ран Милановић, Леко је рекао да ће Хрватска тражити помоћ 
јер је чланица, а са суседима ће тражити „јер смо јако по-
везани, посебно када је реч о природним катастрофама или 
елементарним непогодама“.

Леко, Човић, Кривокапић и Вукомановићева учествова-
ли су  прошлог понедељка на састанку делегација национал-
них парламената земаља Југоисточне Европе у Парламен-
тарној скупштини ОЕБС.

Превентивно деловање, квалитетна изградња насипа, наменско коришћење средстава 
локалних самоуправа за чишћење и одржавање канала, апсолутни приоритет свих 

земаља у региону

Државе региона морају ојачати сарадњу у борби против поплава

БОЛНА ЛЕКЦИЈА

   Дефинисати конкретне потребе

   „Европска унија (ЕУ) је спремна да пружи Србији финан-
сијску помоћ за настрадале у поплавама, али треба дефи-
нисати конкретне потребе“, изјавио је шеф Делегације ЕУ 
Мајкл Девенпорт. Девенпорт је рекао да је у Србију стигао 
тим из ЕУ центра за хитну помоћ из Брисела, чији су чла-
нови, са колегама из МУП, формирали заједничку јединицу 
за координацију акција међународне заједнице. Циљ зајед-
ничке јединице је дефинисање приоритета за следећу фазу, 
у којој ће бити великих трошкова. 
   „Сада треба да дефинишемо шта је конкретно потребно и 
да то што радимо одговара истинским потребама“, објаснио 
је Девенпорт. Он је истакао да је веома импресивна реак-
ција српских спасилачких тимова, као и позитивна реакција 
грађана, напомињући да је ЕУ поносна што може да буде 
део те опште реакције.  
   „У мислима смо, пре свега, са грађанима који су страдали 
и још страдају у страшним поплавама широм Србије“, на-
гласио је Девенпорт и подсетио да ЕУ има механизам хитне 
реакције за случајеве када је потребна хуманитарна помоћ, 
кроз који су земље чланице брзо реаговале шаљући своје 
екипе и помоћ у Србију. Девенпорт је прецизирао да је 14 
земаља ЕУ упутило помоћ Србији. 

В.П.
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Влада Србије прошле недеље усвојила је Предлог из-
мена и допуна Закона о порезу на доходак грађана, 
којим се обезбеђује спровођење реформи пословног 
окружења и смањују ризици и трошкови пословања. 

Како се прецизира у саопштењу са седнице Владе Србије, 
предложене су пореске олакшице приликом запошљавања 
нових радника, које ће отклонити сиву зону у области запо-
шљавања.

Усвојен је и Предлог измена и допуна Закона о допри-
носима за обавезно социјално осигурање, којим се предлаже 
измена стопе доприноса за пензијско и инвалидско осигу-
рање са 26 на 24 одсто, а доприноса за обавезно здравствено 
осигурање на 10,3 са садашњих 12,3 одсто.

Из Владе поручују да ће ове измене обезбедити по-
већање запошљавања и растеретити привредне субјекте. 
Министар финансија Лазар Крстић истакао је да порески 
подстицаји за ново запошљавање неће оптеретити буџет, јер 
ће се преко њих добити уплате пореза и доприноса којих до 
сада није било. Крстић је нагласио да је ова мера фискално 
неутрална или чак позитивна.

„Ту су порези и доприноси и легална радна места којих, 
иначе, не би било, јер би људи остали да раде на црно или 
просто не би имали посао“, истакао је министар финансија и 
додао да управо агресивном борбом против сиве економије 
Влада планира да финансира друге најављене економске 
мере, које ће, како процењује, коштати око 140 милиона евра 
током 2015. и 2016. године.

Држава би до краја 2014. сузбијањем сиве економије мо-
гла да приходује 100 милиона евра, а то ће се постићи већим 
бројем контрола и инспектора, а од 1. јула планирано је да се 
кроз измене пореских закона повећају и казне за утају поре-
за, најављују из Министарства финансија. 

Изменама Закона о пореском поступку и пореској адми-
нистрацији биће предвиђено да власнику радње који је први 
пут ухваћен да није издавао фискални рачун буде затворена 
радња на седам дана. Ако се прекршај понови, радња ће бити 
затворена 14 дана, а ако и трећи пут буде затечен у истом 
прекршају, мораће да затвори радњу на још 30 дана, што би 
значило и крај пословања фирме.

На семинару посвећеном сивој економији, који је орга-
низовала Асоцијација медија, Никола Ћорсовић, државни 
секретар у Министарству финансија, рекао је да су до сада 
казне за неизвршавање фискалних рачуна биле најниже мо-
гуће - 50.000 динара, што су власници укалкулисали у тро-
шак. Како се таква пракса мора зауставити, државни секре-

тар најавио је да ће број контрола бити повећан 8 до 10 пута, 
а број инспектора 4 пута. 

„Погрешне су процене да буџет од сиве економије губи 
милијарде, али ако би се смањио удео сиве економије, мог-
ли бисмо годишње да остваримо приход од додатних 500 до 
700 милиона евра, односно између 1,3 и 1,7 одсто БДП“, рекао 
је Ћорсовић. Он је подвукао да је планиран консолидовани 
дефицит Србије за ову годину 7,1 одсто БДП, што значи да 
сузбијање сиве економије неће решити све проблеме, али ће 
свакако да помогне.

„Порески инспектори ће радити и поподне али и ви-
кендом, јер највећи број фирми управо у то време не издаје 
фискалне рачуне, знајући да државне службе не раде“, наја-
вио је Ћорсовић. Биће предвиђене мере на краћи рок, које 
ће покрити пет области - издавање фискалних рачуна и рад 

на црно, појачану контролу ризичних индустрија, као што су 
ауто-превозници и прехрамбена индустрија, следи спреча-
вање шверца акцизних производа дувана и нафтних дери-
вата, четврта област се односи на прање новца и фантомске 
фирме,  а последња на богате грађане и унакрсну проверу 
прихода имовине.

На дужи рок планира се институционална изградња, 
пре свега Пореске управе, како би се постигла боља органи-
зација и боља контрола. Ћорсовић је подсетио да ће паралел-
но са мерама сузбијања сиве економије ићи и мере стимула-
ције за прелазак у легалне токове. Једна од тих мера је да ће 
држава финансирати порезе и доприносе за новозапослене у 
односу 70 према 30.

„Удео сиве економије у Србији износи до 30 одсто БДП, 
а озбиљним мерама у наредне четири године планирано је 
да тај удео смањимо на ниво региона, што је између 22 и 25 
одсто“, казао је Ћорсовић.

Предложене мере повећаће запошљавање нових радника и отклониће сиву зону рада
раст привреДе и станДарДа

   Кредитни пакет намењен МСП 
    
    У Министарству привреде кажу да је припремљен кредит-
ни пакет вредан 1,2 милијарде евра, намењен првенствено 
малим и средњим предузећима и предузетницима.
   „Пореске олакшице за запошљавање нових радника мо-
тивисаће и предузетнике да пријаве раднике који већ раде, 
а нови предузетници ће имати мотив да запошљавају више 
радника при покретању посла“, рекао је министар привре-
де Душан Вујовић и додао да је крајњи циљ тих мера раст 
тражње, привреде и стандарда грађана. Најављене мере, 
према министровим речима, имаће ефекта на кратак рок, 
од шест месеци до годину дана, а коначни ефекти видеће се 
када се заврши реструктурирање јавних предузећа.

Пореске олакшице за запошљавање

В.П.
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Француско-српска привредна комора, у сарадњи са 
Амбасадом Француске, Француским институтом 
у Србији и Удружењем дипломаца француског ви-
сокообразовног системa, протекле недеље је орга-

низовала Пети француско-српски сајам запошљавања. Ма-
нифестација одржана у Француском институту у Београду 
била је прилика да се млади који су дипломирали у Францу-
ској, као и студенти из Србије заинтересовани за запослење, 
упознају са француским фирмама у Србији. Током сајма био 
је организован и округли сто на тему „Коју додату вредност 
вашој запошљивости доносе студије и боравак у Францу-
ској?“

У специфичним условима

„Овогодишњи сајам се одржава у специфичним усло-
вима, усред катастрофе која нема преседана. Међутим, то 
не сме да нас спречи да припремамо будућност, а управо 
су млади људи будућност ове земље. У француским преду-
зећима у Србији запослено је око 10.000 људи и она и даље 
долазе у Србију и, упркос кризи, нуде могућности праксе и 
запошљавање, пре свега за младе људе. То је и доказ ква-
литета радне снаге“, ракао је на округлом столу амбасадор 
Француске у Србији Франсоа Гзавије Денио, који се осврнуо 
и на могућности које нуди Споразум о мобилности младих, 
потписан између Француске и Србије. Споразум има за циљ 
да олакша размену између две земље и стицање стручног 
искуства у Француској младим стручњацима и студенти-
ма који су при крају студија мастера или доктората. Такође, 
нуди нове могућности да се у Француској наставе стручне 
студије високог нивоа (стручни мастери или високе студије 
инжењерства). 

„Споразум је омогућио и младима који нису студирали у 
Француској или немају двојне дипломе да потраже прилику 
за стицање радног искуства у нашој земљи. Нека занимања 
су отворена и добро плаћена, што младима даје прилику да 
пронађу добро плаћен посао на годину дана. Што се даљих 
корака тиче, све је индивидуално, али треба напоменути да 
ми не желимо да подстакнемо одлив мозгова, већ настојимо 
да млади стекну драгоцено искуство са којим ће се вратити у 
своју земљу“, напомиње Денио. 

Наиме, програм „Млади запослени“ даје могућност мла-
дима који су већ почели да раде да усаврше своја професио-
нална знања, познавање језика, као и да стекну професио-
налне способности које ће позитивно утицати на даљи развој 
њихове каријере по повратку у Србију. Младима се издаје 
виза за дужи боравак (од 3 до 12 месеци), која омогућава рад 
у предузећу са којим је носилац постигао договор и то под 
истим условима као и домицилно становништво. Споразум 
обухвата сва занимања, на пример у грађевинарству, хоте-
лијерству, услужним и информатичким делатностима. 

Такође, по завршетку студија у Француској или на не-
ком од постојећих програма француско-српских студија са 

двојном дипломом, српски држављанин може да доврши 
своју академску обуку кроз прво радно искуство у Францу-
ској. Њему се издаје боравишна дозвола у Француској, која 
му омогућава да тражи посао који одговара његовим квали-
фикацијама, са платом која представља минимум 1,5 пута 
вредности минималне зараде у Француској. 

Споразум о мобилности омогућава и младима који 
студирају на факултетима у Србији да у Француској одраде 
професионалну плаћену праксу у неком предузећу или ин-
ституцији јавног сектора. Потписује се конвенција о стажу 
између студента који долази на стаж, високошколске устав-
нове у Србији и установе у којој ће стаж бити организован у 
Француској.  

Радно искуство

Виржини Манфрони, аташе за сарадњу у Амбасади 
Француске и Француском институту у Србији, нагласила је 
да је због вредности које инострано искуство доноси развоју 
каријере, управо мобилност у фокусу Француског института, 
који у те сврхе издваја 35 посто буџета. Она је подсетила да је 
Француска на трећем месту Унескове листе по броју страних 
студената, којих је годишње око 280 хиљада, а само из Србије 
их је око шест стотина. 

„Поред већ традиционалних стипендија француске вла-
де, имамо и програме које спроводимо у сарадњи са компа-
нијама, пре свега Мишленом, а прошле године смо са Минис-
тарством омладине и спорта покренули заједнички програм 
двојних стипендија. Подсећам да највећи број стипендиста 
(80%) ради у Србији и да се добро котирају на тржишту рада. 
Зато смо одлучили да још више подстакнемо мобилност“, 
нагласила је Виржини Манфрони и додала да је Француска 
решена да отвори своје тржиште рада, али и да помогне тр-
жиште у Србији. Подсетила је да је прошле године 161 сврше-
ни студент из Србије са француском или двојном дипломом 

             

Манифестација одржана у Француском институту у Београду била је прилика да се млади 
који су дипломирали у Француској, као и студенти из Србије заинтересовани за запослење, 

упознају са француским фирмама у Србији

МОБИЛНОСТ МЛАДИХ
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довршио своју академску обуку у Фарнцуској, док су 42 сту-
дента послата на праксу. 

Милош Радосављевић, руководилац Фонда за младе 
таленте Републике Србије, напоменуо је да процес запошља-
вања у Србији зна да буде јако тежак, нарочито за младе 
људе.

„Нашим стипендистима дајемо могућност да стекну 
нова знања, уз обавезу да се врате у земљу и ту раде пет 
година. Нажалост, тешко долазе до посла, па настојимо да 
им помогнемо управо кроз овакве иницијативе. Министар-
ство омладине и спорта Србије је са Амбасадом Француске 
и Француским институтом у Београду потписало споразуме 
о заједничком финансирању стипендија ‚Доситеја‘ Фонда за 
младе таленте Владе Србије. На тај начин затварамо круг и 
стипендистима омогућавамо да стекну неопходно радно ис-
куство“, каже Радосављевић. Он је нагласио да се у запошља-
вање младих талената, а самим тим и спречавање одлива 
мозгова, морају укључити све институције. Неопходно је да 
акција обухвати целу Србију, а не само велике универзитет-
ске центре. 

Велике могућности

Представнице Креди агрикол банке, Александра Бубић и 
Ана Бојовић, представиле су могућности које ова институција 
пружа младим образованим људима. Банка је учествовала у 
стипендирању најбољих студената којима је био омогућен и 
плаћени стаж, а развијен је и програм пријема француских 
студената који желе да раде у Србији. Охрабрује чињеница да 
око 70% младих укључених у ове програме остане да ради у 
Креди агрикол. 

Професор београдског Правног факултета Бранко Ракић 
је позвао студенте да уче француски језик, јер им то отвара 
велике могућности и прилику за веома успешну каријеру, 
посебно у Србији.

„У страној земљи ћете имати бољи фрижидер, али не и 
пријатеље из детињства. Иако образовани, ваша ће компара-
тивна предност бити знање српског језика, што у Француској, 
на пример, и није нека предност. Овде сте конкурентни“, каже 
проф. Бранко Ракић.

О важности искуства које се стиче у једном мултикулту-
ралном окружењу, као и постепеног усвајања језика, говорио 
је и Никола Драгојловић, председник Удружења дипломаца 
француског високообразовног система - АДЕФ.

„Основни циљ АДЕФ-а је успостављање и развијање 
мреже српских дипломаца француског образовног система, 
ради јачања како културних и друштвених, тако и економ-
ских француско-српских односа. Што је најважније, пружа-
мо подршку студентима који би да студирају у Француској“, 
каже Драгојловић, подсетивши да АДЕФ окупља грађане Ср-
бије који су завршили неки од високих француских образов-
них програма (основне, специјалистичке, магистарске или 
докторске студије), било у Француској, било у Србији, кроз 
делокализоване програме. АДЕФ је основан 2006. године, у 
Београду, на иницијативу педесет дипломаца француских 
универзитета и некадашњих стипендиста француске вла-
де. Данас броји преко 250 чланова који су завршили близу 
шездесет престижних француских универзитета и високих 
школа, из најразличитијих области знања: економије, права, 
медицине, филологије, природних наука, уметничких дисци-
плина, менаџмента. 

Своје искуство студирања у Француској са учесницима 
округлог стола је поделио Данко Радуловић, корисник спора-
зума о мобилности између Србије и Француске. 

Током трајања сајма биле су организоване практичне ра-
дионице: Изабрати студирање у Француској: процедуре и мо-
гућности, представљање агенције „Кампус Франс“ (Campus 
France), Која су занимања и професионални профили у будућ-
ности у Србији?, Како саставити свој CV и припремити интер-
вју?, Организовати своје студије у Француској - практични 
савети бивших српских студената у Француској. Посетиоци-
ма су били доступни и штандови француских предузећа која 
послују у Србији, а са њима су могли да се упознају и путем 
представљања. Учествовали су АXА осигурање, Егис, Хекиос 
фибо, Млекопродукт, Paxton Equality, PricewaterhouseCoooper, 
Les Laboratories Servier, Сосијете женерал, Tigar Tyers, Утопи-
ан, Alexander Huge International и Human Capital Solution. 

А.Бачевић

   Кампус Франс Београд

   Кампус Франс (Campus France) је француска агенција чији 
је задатак да промовише високо школство у Француској 
и помаже студентима свих националности и друштвених 
слојева да остваре своје професионалне или истраживачке 
планове.  
   Кампус Франс у Србији основан је 2006. године и пред-
ставља центар за информисање и оријентацију студената и 
младих професионалаца у вези са студијама на француском 
језику, како у Француској, тако и у Србији. Информативни 
центар налази се у оквиру Медијатеке Француског инсти-
тута у Београду и отворен је за све који желе да наставе 
своје високо образовање у Француској. Информативни 
центар пружа неопходне информације у вези са: високим 
школством у Француској, француско-српским дипломама, 
уписним процедурама, студентским животом у Француској 
и могућностима смештаја, финансирањем студија и стипен-
дијама које додељују разне установе, могућностима за ста-
жирање или посао у Француској.
   Приоритет информативног центра јесте да промовише 
комплетну понуду везану за високо школство у Француској, 
уз ослањање на програме агенције. Центар учествује на 
различитим студентским сајмовима и пружа сталне инфор-
мације, уз претходно заказивање, два пута недељно, где 
заинтересовани могу да добију сва неопходна обавештења 
o студијским плановима.
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Николас Вудмен, милијардер и оснивач компаније „Го 
Про“ (GoPro), тврди да је његов највећи страх - он сам. 
Има 37 година и један је од најмлађих милијарде-
ра на свету. И не само то, богатство којим располаже 

није наслеђено, већ га је сам стекао с компанијом „Го Про“, 
која производи дигиталне камере које могу да се монтирају 
по целом телу и тако омогуће снимање изузетних видео-за-
писа, пише „Бизнис инсајдер“.

Најважнија лекција у животу

Вудмену су пропала прва два посла и морао је дано-
ноћно радити како би вратио дугове. Увек отворено говори 
о својим покушајима и грешкама и с носталгијом се присећа 
времена када је био сиромашан и живео и радио у старом 
комбију. Данас, захваљујући популарности смешних видеа 
на каналу „Ју тјуб“ (YouTube), Вудменова компанија зарађује 
500 милиона долара годишње. Схватио је, наиме, да људи 
желе камеру којом могу да снимају сами себе у свим мо-
гућим ситуацијама и забављају својим лудоријама остале. 
На питање која га је књига највише мотивисала, Вудмен је 
одабрао књигу Дејвида Пресмана „Сам то патентирај“.

„У приватном животу, али и у пословању, сами сте себи 
највећи непријатељ. Или сте себи највећи мотиватор... Нико 
не може да вам нашкоди онако како можете сами себи“, 
објашњава Вудмен како је научио најважнију лекцију у жи-
воту.

Компанија „Го Про“ је његов други старт-ап. Први старт-
ап, маркетиншка компанија „Фан баг“ (Fun Bug), угасио се 
2000. године, након што је дошло до пада вредности деони-
ца интернетских „дот-ком“ компанија (интернетски финан-
сијски балон).

„Го Про“ је касније осмислио, када је тражио уређај који 
би га снимао док сурфује. Одлучио је да осмисли прототип 
камере која се може носити причвршћена на жељеном делу 
тела. На наведеном пројекту радио је чак 18 сати дневно. 
За потребе оснивања компаније од своје маме је позајмио 
35.000 долара, а продавао је и шкољке у Калифорнији, зајед-
но за супругом, како би прикупио средства. Захваљујући 
изузетној истрајности, Вудмен је остварио успех о чијој ве-
личини сведочи и чињеница да је „Форбс“ (Forbes) проценио 
његово богатство на чак 1,3 милијарде долара.

Шанса за породични бизнис

Породичне фирме запошљавају до десет радника у про-
секу, што је, како тврде економисти, доказ да је у Србији за-
постављен породични бизнис. Истовремено, у свету породи-
ца води посао у 70 одсто предузећа, која запошљавају више 
од половине укупно запослених.

Предраг Гвозденовић, из Смедерева, почео је пре дваде-
сетак година у киоску производњу хране за кућне љубимце. 
Сада има фабрику опремљену по европским стандардима. 
Од почетка изградње, 2008. године, подигао је 12 кредита, 
а отплатио девет. Запослио је 35 радника, међу којима су и 
чланови ближе и даље родбине. Урађени су пројекти и за 
нову фабрику.

„У плану нам је да запослимо још двадесет радника, а 
до краја године, ако успемо да завршимо ту инвестицију, 
евентуално почетком следеће године, још тридесет радника“, 
каже Гвозденовић, директор фабрике „Премил“ из Ковина.

Од прошле године сарађују са познатом немачком фа-
бриком „Јосера“, која има сличан производни програм.

„У преговорима смо да почнемо и производњу неких 
производа из њиховог асортимана, уколико испунимо од-
говарајуће услове. Производи би се пласирали на тржиште 
Европе“, каже Весна Поповић, из фабрике „Премил“.

Иако је рођени Смедеревац, Гвозденовић је фабрику 
изградио преко Дунава, у Ковину, јер му је ова општина по-
нудила бројне олакшице. Општинске власти најављују да ће 
нови инвеститори моћи у ратама да отплате грађевинско 
земљиште у индустријској зони, а спремају и друге погод-
ности.

„Примера ради, да сви инвеститори који дођу буду ос-
лобођени плаћања пореза и доприноса општини у перио-
ду до две године“, каже Душан Петровић, потпредседник 
општине Ковин.

Блажа Пауновић, са Економског факултета у Београду, 
објашњава да су породична предузећа виталнија од многих 
других предузећа јер су чланови породице спремни да се по-
себно жртвују за добробит предузећа.

Од пре шест година у Европској унији примењује се За-
кон о малој привреди, који помаже породицама да у својим 
фирмама лакше остваре пословни успех. Код нас Национал-
на агенција за регионални развој помаже малим и средњим 
предузећима, од практичне подршке за оснивање фирме до 
финансијских програма подршке.

Успешни поручују

мАлА ШКолА прЕдУЗЕТНИШТвА
Породичне фирме запошљавају до десет радника у просеку, што је доказ да је у Србији 
запостављен породични бизнис. Истовремено, у свету породица води посао у 70 одсто 

предузећа, која запошљавају више од половине укупно запослених

Извор: www.gdeinvestirati.com
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На основу члана 3 став 1 тачка 1 Споразума о уређивању међусобних права и оба-
веза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања, закљученог 
између Националне службе за запошљавање и Града Смедерева, број: 3001-101-
3/2014, од 21.05.2014. године, а у складу са Локалним акционим планом запошља-
вања Града Смедерева за 2014. годину, усвојеног на 123. седници Градског већа, 
дана 02.04.2014. године, под бројем 020-38/2014-07

Национална служба за запошљавање
Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ 

СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ОТВАРАЊЕ НОВИХ 
РАДНИХ МЕСТА У 2014. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Субвенција за отварање нових радних места одобрава се послодавцима ради запо-
шљавања незапослених лица која се воде на евиденцији Националне службе за 
запошљавање, Одсек Смедерево (у даљем тексту: Национална служба). Висина 
субвенције је 120.000,00 динара по запосленом лицу. Послодавац, односно органи-
зациона јединица послодавца у којој се запошљавају лица, мора бити регистрована 
најмање три месеца пре датума подношења захтева, на територији града Смеде-
рева.
Послодавац који је остварио право на субвенцију за отварање нових радних места 
дужан је да закључи уговор о раду са незапосленим лицем, на неодређено време, 
са пуним радним временом, у трајању од најмање 24 месеца од дана заснивања 
радног односа и да измирује обавезе по основу доприноса за обавезно социјално 
осигурање, у складу са законом.
Право на субвенцију за отварање нових радних места не могу остварити:
- државни органи, организације и други директни и индиректни корисници буџет-
ских средстава и удружења грађана;
- подносиоци захтева који обављају делатност у области експлоатације угља, за 
обављање делатности пољопривредног газдинства, такси превоза, мењачница, 
коцкања и клађења и у другим областима у складу са списком несубвенционисаних 
делатности, објављеним на сајту Националне службе и на огласној табли Одсека 
Смедерево;
- подносиоци захтева који су користили субвенцију по јавном позиву за иста лица у 
току претходнe 3 годинe;
- послодавци који нису успешно пословали 12 месеци након правоснажног решења 
о усвајању плана реорганизације и обустављању стечајног поступка или након 
куповине привредног субјекта над којим је правоснажним решењем окончан сте-
чајни поступак.
Послодавац коме се не одобри субвенција за отварање нових радних места не може 
поново поднети захтев по овом јавном позиву. Јавни позив за доделу субвенције 
за отварање нових радних места представља основ за доделу de minimis државне 
помоћи. 
Јавни позив је отворен до 24.06.2014. године.

II ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА 
Услови 

Право на доделу субвенције за отварање нових радних места послодавац 
може остварити под условом:
- да поднесе захтев са бизнис планом;
- да запошљава лица са евиденције Националне службе, Одсек Смедерево на ново-
отвореним радним местима;
- да одржи број запослених у последња три месеца која претходе месецу у коме је 
поднет захтев, осим у случају природног одлива запослених (остваривање права на 
пензију, смрт запосленог и сл.);
- да уредно измирује обавезе по основу доприноса за обавезно социјално осигурање 
за запослене, за последња три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев;
- да успешно послује;
- да је измирио раније уговорне обавезе и измирио потраживања према Национал-
ној служби, осим за обавезе чија је реализација у току;
- да не запошљава лица која су у периоду од шест месеци пре подношења захтева за 
доделу субвенције била у радном односу код тог послодавца, односно код послодав-
ца који је оснивач или повезано лице са послодавцем подносиоцем захтева;
- да није привредни субјект у тешкоћама, у смислу законских прописа којима се 
регулише контрола и додела државне помоћи.
Документација за подношење захтева:
- захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац 
захтева није регистрован у АПР;
- списак лица која се запошљавају (име и презиме, адреса и ЈМБГ лица која се запо-
шљавају);
- пореска пријава о обрачунатим и уплаћеним доприносима за обавезно социјал-
но осигурање (ППОД) на зараде/накнаде, за последња три месеца која претходе 
месецу у коме је поднет захтев, оверена од стране Пореске управе; послодавци који 
немају запослених достављају пореско уверење о уплаћеним доприносима за ОСО;
- завршни рачун оверен од стране Народне банке, за годину која претходи години 
у којој се подноси захтев или скраћени биланс успеха, односно преглед прихода и 
расхода и финансијског резултата за претходну годину за подносиоце захтева који 
воде просто књиговодство (завршни рачун не достављају подносиоци захтева који 

су регистровали делатност у текућој години);
- потврда банке о промету на текућем рачуну подносиоца захтева за последња три 
месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев;
- писана изјава подносиоца захтева о свим другим de minimis државним помоћима 
које је добио у претходном трогодишњем фискалном периоду или изјава подносио-
ца захтева да није користио de minimis државну помоћ;
- доказ о власништву/закупу пословног простора, уколико располаже истим;
- доказ о власништву/закупу опреме, уколико располаже истом;
- доказ о обезбеђеном пласману робе у земљи/иностранству, уколико подносилац 
захтева располаже истим.
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучи-
вање о захтеву подносиоца. 
Начин подношења захтева
Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, организационој јединици 
Национaлне службе у Смедереву, непосредно или путем поште, на прописаном 
обрасцу који се може добити у организационој јединици Национaлне службе, Одсек 
Смедерево.

III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 
Одлука о додели субвенције за отварање нових радних места доноси се на основу 
провере и бодовања поднетог захтева са бизнис планом, уз претходну сагласност 
ЛСЗ града Смедерева. 
Провера поднетих захтева
Национална служба врши проверу поднетих захтева, односно проверу испуњености 
услова Јавног позива и приложене документације. Захтеви који не испуњавају усло-
ве предвиђене Јавним позивом неће се даље разматрати.
Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања захтева са бизнис планом узимају се у обзир следећи крите-
ријуми: врста делатности, број новозапослених у односу на број запослених, прет-
ходно коришћена средства Националне службе, структура лица која се запошља-
вају, дужина обављања делатности послодавца, повећање броја запослених код 
послодавца у претходна 3 месеца пословања, потребни ресурси (пословни простор, 
опрема и обртна средства), тржиште продаје (купци и конкуренти), финансијски 
показатељи и процена важности поднетог захтева са бизнис планом за локално 
тржиште рада. 
Критеријуми за оцену бизнис плана се објављују на огласној табли надлежне 
филијале - Одсек Смедерево, даном објављивања Јавног позива.
Приоритети за доделу субвенције
Приоритет при додели субвенције има послодавац који запошљава лице из катего-
рије теже запошљивих, и то:
- дугорочно незапослена лица, односно лица која су незапослена дуже од 12 месеци
- незапослени без квалификација или нискоквалификовани
- вишак запослених
- особе са инвалидитетом
- Роми
- избегла и расељена лица
- млади до 30 година
- старији од 50 година
- жене и рурално становништво
- жртве породичног насиља и трговине људима и
- корисници новчане социјалне помоћи.
Одлука о додели субвенције за отварање нових радних места
Одлуку о одобравању субвенције послодавцу за отварање нових радних места доно-
си директор филијале Националне службе, уз претходну сагласност ЛСЗ града Сме-
дерева. Одлука о додели субвенције послодавцима за отварање нових радних места 
објављује се на огласној табли Националне службе, Одсек Смедерево. 
Национална служба задржава право да приликом одлучивања по поднетом захтеву 
изврши евентуално смањење предвиђеног броја лица из захтева са бизнис планом. 
Захтеви који испуњавају услове Јавног позива, а нису обухваћени одлуком о додели 
субвенције за отварање нових радних места, биће у разматрању до утрошка финан-
сијских средстава. Подносиоци ових захтева биће обавештени о коначном статусу 
њихових захтева након истека јавног позива. 

IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА 
Директор филијале Националне службе и подносилац захтева у року до 30 дана од 
дана доношења одлуке о одобравању субвенције закључују уговор, којим се уређују 
међусобна права и обавезе и на основу кога се врши исплата субвенције. 
Документација за закључивање уговора:
- доказ о заснивању радног односа на неодређено време за лица која се запошља-
вају (уговор о раду и пријава на обавезно социјално осигурање); датум заснивања 
радног односа не сме да буде пре датума подношења захтева;
- средства обезбеђења уговорних обавеза;
- фотокопија картона депонованих потписа и
- писани пристанак корисника средстава и жиранта за прикупљање и обраду пода-
така о личности.

Средства обезбеђења су следећа:
1. ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА:
- за одобрена средства у износу до 300.000,00 динара – две истоветне бланко личне 
менице корисника средстава са једним жирантом са меничним овлашћењима;
- за одобрена средства у износу од 300.001,00 до 600.000,00 динара – две исто-
ветне бланко личне менице корисника средстава са два жиранта са меничним 
овлашћењима.
Уколико корисник средстава није у могућности да обезбеди менице као средство 
обезбеђења, може приложити једно од доленаведених додатних средстава обез-
беђења:
* хипотеку првог реда на непокретности двоструко веће вредности од износа суб-
венције или 
* заложно право на покретним стварима троструко веће вредности од износа суб-
венције или 
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* гаранцију банке у двоструко већој вредности од износа субвенције у трајању од 
30 месеци или 
* уговорно јемство.

2. ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:
- за одобрена средства у износу до 600.000,00 динара – две истоветне бланко соло 
менице са меничним овлашћењима или једно од доленаведених додатних средста-
ва обезбеђења:
* хипотеку првог реда на непокретности двоструко веће вредности од износа суб-
венције или 
* заложно право на покретним стварима троструко веће вредности од износа суб-
венције или 
* гаранцију банке у двоструко већој вредности од износа субвенције у трајању од 
30 месеци.
Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не старије од 65 година, 
које има редовна месечна примања на име зараде или пензије, независно од висине 
примања, као и физичко лице које самостално обавља делатност (предузетник).
Покретна имовина која је предмет ручне залоге мора бити осигурана најкраће у 
периоду трајања уговорне обавезе и полиса осигурања винкулирана (пренето право 
коришћења) у корист Националне службе. Предмет заложног права на покретној 
имовини не могу бити возила.

V ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА 

Послодавац - корисник субвенције дужан је да: 
- лица за која је остварио право на субвенцију задржи у радном односу на неодређе-
но време, са пуним радним временом, у трајању од најмање 24 месеца од дана 
заснивања радног односа; у случају престанка радног односа лицa за које је ост-
варено право, послодавац је у обавези да у року од 30 дана од дана престанка 
радног односа заснује радни однос на неодређено време са другим незапосленим 
лицима са евиденције НСЗ - Одсек Смедерево и да та лица задржи у радном осносу 
најмање до истека уговором предвиђеног рока, увећаног за период у коме је извр-
шена замена;
- измирује обавезе по основу доприноса за обавезно социјално осигурање, у складу 
са законом;
- делатност у периоду реализације уговорне обавезе обавља на територији града 
Смедерева;
- омогући Националној служби праћење реализације уговорне обавезе;
- достави Националној служби доказe о реализацији уговорне обавезе; 
- обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију 
уговора, у року од 8 дана од дана настанка промене.
Послодавац - корисник субвенције који не испуни обавезе утврђене уговором, 
дужан је да Националној служби врати износ исплаћене субвенције, сразмерно про-
центу реализације уговорне обавезе, увећане за законску затезну камату од датума 
преноса средстава.

На основу члана 3 став 1 тачка 1 Споразума о уређивању међусобних права и оба-
веза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања, закљученог 
између Националне службе за запошљавање и Града Смедерева, број: 3001-101-
3/2014, од 21.05.2014. године, а у складу са Локалним акционим планом запошља-
вања Града Смедерева за 2014. годину, број 020-38/2014-07, усвојеног на 123. сед-
ници Градског већа, 02.04.2014. године

Национална служба за запошљавање
Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА ЗА ДОДЕЛУ 

СУБВЕНЦИЈЕ ЗА
САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2014. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленим лицима која се воде 
на евиденцији Националне службе за запошљавање - Одсек Смедерево (у даљем 
тексту: Национална служба) и имају завршену обуку за започињање сопственог 
посла.
Субвенција за самозапошљавање додељује се незапосленом лицу у једнократном 
износу од 150.000,00 динара, ради оснивања радње или другог облика предузет-
ништва или оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни 
однос.
Незапослено лице које оствари право на субвенцију за самозапошљавање у обавези 
је да обавља регистровану делатност најмање 12 месеци.
Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених лица, 
оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико се више неза-
послених лица удружи, у складу са законом, свако лице појединачно подноси захтев 
за самозапошљавање и остваривање права на субвенцију од 150.000,00 динара.
Право на субвенцију за самозапошљавање не може да оствари незапослени:
- за обављање делатности у области експлоатације угља, за обављање делатности 
пољопривредног газдинства, такси превоза, мењачница, коцкања и клађења и у 
другим областима у складу са списком несубвенционисаних делатности објављеним 
на сајту Националне службе и на огласној табли НСЗ Филијала Смедерево - Одсек 
Смедерево;
- за оснивање удружења грађана;
- који је остварио право на исплату новчане накнаде у једнократном износу за само-
запошљавање;
- који је користио субвенцију за самозапошљавање по јавном позиву Националне 
службе у току претходне 3 године.
У току трајања Јавног позива незапослено лице може само једном поднети захтев 
за одобравање субвенције. Јавни позив за доделу субвенције за самозапошљавање 
представља основ за добијање de minimis државне помоћи.
Јавни позив је отворен до 24.06.2014. године.
 

II ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА 
Услови

Право на доделу субвенције за самозапошљавање може остварити неза-
послени ако је:
- поднео захтев са бизнис планом;
- пријављен на евиденцију незапослених Националне службе за запошљавање, 
Одсек Смедерево најмање 30 дана пре дана подношења захтева и
- завршио инструктивну обуку за самозапошљавање по плану и програму обуке у 
организацији Националне службе или друге одговарајуће организације.
Документација за подношење захтева:
- захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу;
- доказ о завршеној обуци, уколико није завршена у организацији Националне служ-
бе;
- писана изјава подносиоца захтева о свим другим de minimis државним помоћима 
које је добио у претходном трогодишњем фискалном периоду;
- доказ о власништву пословног простора, уколико подносилац захтева располаже 
истим и
- доказ о власништву опреме, уколико подносилац захтева располаже истом.
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучи-
вање о захтеву подносиоца.

Начин подношења захтева
Захтев са бизнис планом, у два примерка, подноси се надлежној организационој 
јединици Национaлне службе, Одсек Смедерево, непосредно или путем поште, на 
прописаном обрасцу који се може добити у организационој јединици Национaлне 
службе, Одсек Смедерево.

III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 
Одлука о додели субвенције за самозапошљавање доноси се на основу провере и 
бодовања поднетог захтева са бизнис планом, уз претходну сагласност ЛСЗ града 
Смедерева.
Провера поднетих захтева
Национална служба врши проверу поднетих захтева, односно проверу испуњености 
услова Јавног позива и приложене документације. Захтеви који не испуњавају усло-
ве предвиђене Јавним позивом неће се даље разматрати.

Школа је знање,
посао је занат
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Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања захтева са бизнис планом узимају се у обзир следећи крите-
ријуми: резултат обуке из предузетништва, врста делатности, структура лица која 
се запошљавају, тржиште (купци, конкуренти и добављачи), потребни ресурси 
(пословни простор и опрема), финансијски показатељи и процена важности подне-
тог захтева са бизнис планом за локално тржиште рада. 
Критеријуми за оцену бизнис плана се објављују на огласној табли надлежне 
филијале - Одсек Смедерево, даном објављивања Јавног позива.
Одлука о додели субвенције за самозапошљавање
Одлуку о додели субвенције за самозапошљавање незапосленим лицима доноси 
директор филијале Националне службе, уз претходну сагласност ЛСЗ града Смеде-
рева. Одлука о додели субвенције за самозапошљавање објављује се на огласној 
табли надлежне филијале - Одсек Смедерево. Приликом доношења одлуке узима 
се у обзир и датум подношења захтева, односно уколико постоји већи број захтева 
са истим бројем бодова, у том случају ће се предност дати захтевима који су раније 
поднети.
Захтеви који испуњавају услове Јавног позива, а нису обухваћени одлуком о доде-
ли субвенције за самозапошљавање, биће у разматрању до утрошка финансијских 
средстава. Подносиоци ових захтева биће обавештени о коначном статусу њихових 
захтева након утрошка средстава. 

IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА 
Директор филијале Националне службе и подносилац захтева у року до 30 дана од 
дана доношења одлуке о одобравању субвенције за самозапошљавање незапосле-
них лица закључују уговор, којим се уређују међусобна права и обавезе и на основу 
кога се врши исплата субвенције. 
Лице је у обавези да отпочне обављање регистроване делатности након подно-
шења захтева, а најкасније до датума потписивања уговора.
Документација за закључивање уговора: 
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико ниje регистро-
ван у АПР;
- фотокопија решења о ПИБ-у;
- фотокопија пријаве на обавезно социјално осигурање;
- фотокопија уговора о отварању рачуна или картице текућег рачуна;
- фотокопија картона депонованих потписа;
- фотокопија личне карте подносиоца захтева;
- инструмент обезбеђења уговорних обавеза;
- фотокопија личне карте жиранта и други докази у зависности од статуса жиранта и 
- писани пристанак подносиоца захтева и жиранта за прикупљање и обраду пода-
така о личности.
Средства обезбеђења уговорних обавеза
Приликом закључивања уговора подноси се једно од наведених средстава обез-
беђења уговорних обавеза, и то: 
- две истоветне бланко личне менице корисника средстава са једним жирантом и 
меничним овлашћењима или
- заложно право на покретну имовину (осим возила) троструко веће вредности од 
износа субвенције или
- хипотека првог реда на непокретности двоструко веће вредности од износа суб-
венције или 
- гаранција банке двоструко веће вредности од износа субвенције или
- уговорно јемство.
Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не старије од 65 година, 
које има редовна месечна примања на име зараде или пензије, независно од висине 
примања, као и физичко лице које самостално обавља своју делатност (предузет-
ник).

Покретна имовина која је предмет ручне залоге мора бити осигурана најкраће у 
периоду трајања уговорне обавезе и полиса осигурања винкулирана (пренето право 
коришћења) у корист Националне службе. 

V ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА 
Корисник субвенције дужан је да:
- обавља регистровану делатност најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања 
обављања делатности на територији града Смедерева;
- редовно измирује обавезе по основу јавних прихода, од дана отпочињања делат-
ности до периода наведеног у уговору;
- Националној служби омогући праћење реализације уговорне обавезе;
- Националној служби достави доказе о реализацији уговорне обавезе и 
- обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију 
уговора у року од 8 дана од дана настанка промене.
У случају да корисник средстава не испуни обавезе утврђене уговором, дужан је да 
Националној служби врати износ исплаћене субвенције, сразмерно проценту реа-
лизације уговорне обавезе, увећан за законску затезну камату од датума преноса 
средстава.

На основу члана 3 став 1 тачка 1 Споразума о уређивању међусобних права и оба-
веза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања, закључе-
ног између Националне службе за запошљавање и Општине Велика Плана, број: 
3001-101-4/2014, од 16.05.2014. године, а у складу са Одлуком о буџету Општине 
Велика Плана („Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедерев-
ска Паланка“, бр. 25/2013) и Локалним акционим планом запошљавања Општине 
Велика Плана за 2014. годину, усвојеним на седници Општинског већа, број: 037-
179/2014-II, од 07.03.2014. године

Национална служба за запошљавање
Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ 

СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ОТВАРАЊЕ НОВИХ 
РАДНИХ МЕСТА У 2014. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Субвенција за отварање нових радних места одобрава се послодавцима ради запо-
шљавања незапослених лица која се воде на евиденцији Националне службе за 
запошљавање, Испостава Велика Плана (у даљем тексту: Национална служба). 
Висина субвенције је 200.000,00 динара по запосленом лицу. 
Послодавац, односно организациона јединица послодавца у којој се запошљавају 
лица, мора бити регистрована најмање три месеца пре датума подношења захтева, 
на територији општине Велика Плана.
Послодавац који је остварио право на субвенцију за отварање нових радних места 
дужан је да закључи уговор о раду са незапосленим лицем, на неодређено време, 
са пуним радним временом, у трајању од најмање 24 месеца од дана заснивања 
радног односа и да измирује обавезе по основу доприноса за обавезно социјално 
осигурање, у складу са законом.
Право на субвенцију за отварање нових радних места не могу остварити:
- државни органи, организације и други директни и индиректни корисници буџет-
ских средстава и удружења грађана;
- подносиоци захтева који обављају делатност у области експлоатације угља, 
зa обављање делатности пољопривредног газдинства, трговине, такси превоза, 
мењачница, послова коцкања и клађења као и у другим областима у складу са спис-
ком несубвенционисаних делатности објављеним на сајту Националне службе и на 
огласној табли Испоставе Велика Плана;
- подносиоци захтева који су користили субвенцију по јавном позиву за иста лица у 
току претходнe 3 годинe;
- послодавци који нису успешно пословали 12 месеци након правоснажног решења 
о усвајању плана реорганизације и обустављања стечајног поступка или након купо-
вине привредног субјекта над којим је правоснажним решењем окончан стечајни 
поступак.
Послодавац коме се не одобри субвенција за отварање нових радних места не може 
поново поднети захтев по овом јавном позиву. 
Јавни позив за доделу субвенције за отварање нових радних места представља 
основ за доделу de minimis државне помоћи. 
Јавни позив је отворен до 24.06.2014. године.

II ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА 
Услови 

Право на доделу субвенције за отварање нових радних места послодавац 
може остварити под условом:
- да поднесе захтев са бизнис планом;
- да запошљава лица са евиденције Националне службе, Испостава Велика Плана на 
новоотвореним радним местима;
- да одржи број запослених у последња три месеца која претходе месецу у коме је 
поднет захтев, осим у случају природног одлива запослених (остваривање права на 
пензију, смрт запосленог и сл.);
- да уредно измирује обавезе по основу доприноса за обавезно социјално осигурање 
за запослене, за последња три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев;
- да успешно послује;
- да је измирио раније уговорне обавезе и измирио потраживања према Национал-
ној служби, осим за обавезе чија је реализација у току;
- да не запошљава лица која су у периоду од шест месеци пре подношења захтева за 
доделу субвенције била у радном односу код тог послодавца, односно код послодав-
ца који је оснивач или повезано лице са послодавцем подносиоцем захтева;
- да није привредни субјект у тешкоћама, у смислу законских прописа којима се 
регулише контрола и додела државне помоћи.
Документација за подношење захтева:
- захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац 
захтева није регистрован у АПР;
- списак лица која се запошљавају (име и презиме, адреса и ЈМБГ лица која се запо-
шљавају);
- пореска пријава о обрачунатим и уплаћеним доприносима за обавезно социјал-
но осигурање (ППОД) на зараде/накнаде, за последња три месеца која претходе 
месецу у коме је поднет захтев, оверена од стране Пореске управе; послодавци који 
немају запослених достављају пореско уверење о уплаћеним доприносима за ОСО;
- завршни рачун оверен од стране Народне банке за годину која претходи години 
у којој се подноси захтев или скраћени биланс успеха, односно преглед прихода и 
расхода и финансијског резултата за претходну годину за подносиоце захтева који 
воде просто књиговодство (завршни рачун не достављају подносиоци захтева који 
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су регистровали делатност у текућој години);
- потврда банке о промету на текућем рачуну подносиоца захтева за последња три 
месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев;
- писана изјава подносиоца захтева о свим другим de minimis државним помоћима 
које је добио у претходном трогодишњем фискалном периоду или изјава подносио-
ца захтева да није користио de minimis државну помоћ;
- доказ о власништву/закупу пословног простора, уколико располаже истим;
- доказ о власништву/закупу опреме, уколико располаже истом;
- доказ о обезбеђеном пласману робе у земљи/иностранству, уколико подносилац 
захтева располаже истим.
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлу-
чивање о захтеву подносиоца. 

Начин подношења захтева
Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, организационој јединици 
Национaлне службе у Великој Плани, непосредно или путем поште, на прописа-
ном обрасцу који се може добити у организационој јединици Национaлне службе 
- Испостава Велика Плана.

III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

Одлука о додели субвенције за отварање нових радних места доноси се на основу 
провере и бодовања поднетог захтева са бизнис планом, уз претходну сагласност 
ЛСЗ општине Велика Плана. 
Провера поднетих захтева
Национална служба врши проверу поднетих захтева, односно проверу испуњености 
услова Јавног позива и приложене документације. Захтеви који не испуњавају усло-
ве предвиђене Јавним позивом неће се даље разматрати.

Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања захтева са бизнис планом узимају се у обзир следећи крите-
ријуми: врста делатности, број новозапослених у односу на број запослених, прет-
ходно коришћена средства Националне службе, структура лица која се запошља-
вају, дужина обављања делатности послодавца, повећање броја запослених код 
послодавца у претходна 3 месеца пословања, потребни ресурси (пословни простор, 
опрема и обртна средства), тржиште продаје (купци и конкуренти), финансијски 
показатељи и процена важности поднетог захтева са бизнис планом за локално 
тржиште рада. 
Критеријуми за оцену бизнис плана се објављују на огласној табли надлежне 
филијале - Испостава Велика Плана, даном објављивања Јавног позива.

Приоритети за доделу субвенције
Приоритет при додели субвенције има послодавац који запошљава лице из катего-
рије теже запошљивих, и то:
- дугорочно незапослена лица, односно лица која су незапослена дуже од 12 месеци
- незапослени без квалификација или нискоквалификовани
- вишак запослених
- особе са инвалидитетом
- Роми
- избегла и расељена лица
- млади до 30 година
- старији од 50 година
- жене и рурално становништво
- жртве породичног насиља и трговине људима и
- корисници новчане социјалне помоћи.
Одлука о додели субвенције за отварање нових радних места
Одлуку о одобравању субвенције послодавцу за отварање нових радних места доно-
си директор филијале Националне службе, уз претходну сагласност ЛСЗ општине 
Велика Плана. Одлука о додели субвенције послодавцима за отварање нових рад-
них места објављује се на огласној табли НСЗ, Испостава Велика Плана. Национална 
служба уз претходну сагласност ЛСЗ Велика Плана, задржава право да приликом 
одлучивања по поднетом захтеву изврши евентуално смањење предвиђеног броја 
лица из захтева са бизнис планом. Захтеви који испуњавају услове Јавног позива, 
а нису обухваћени одлуком о додели субвенције за отварање нових радних места, 
биће у разматрању до утрошка финансијских средстава. Подносиоци ових захтева 
биће обавештени о коначном статусу њихових захтева након истека Јавног позива. 

IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА 
Директор филијале Националне службе и подносилац захтева у року до 30 дана од 
дана доношења одлуке о одобравању субвенције закључују уговор, којим се уређују 
међусобна права и обавезе и на основу кога се врши исплата субвенције. 

Документација за закључивање уговора:
- доказ о заснивању радног односа на неодређено време за лица која се запошља-
вају (уговор о раду и пријава на обавезно социјално осигурање); датум заснивања 
радног односа не сме да буде пре датума подношења захтева;
- средства обезбеђења уговорних обавеза;
- фотокопија картона депонованих потписа и
- писани пристанак корисника средстава и жиранта за прикупљање и обраду пода-
така о личности.
Средства обезбеђења су следећа:
1. ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА:
- за одобрена средства у износу до 300.000,00 динара – две истоветне бланко лич-
не менице корисника средстава са једним жирантом, са меничним овлашћењима;
- за одобрена средства у износу од 300.001,00 до 600.000,00 динара – две исто-
ветне бланко личне менице корисника средстава са два жиранта, са меничним 
овлашћењима.
Уколико корисник средстава није у могућности да обезбеди менице, као средство 
обезбеђења може приложити једно од доленаведених додатних средстава обез-
беђења:

*  хипотеку првог реда на непокретности двоструко веће вредности од износа суб-
венције или 
* заложно право на покретним стварима троструко веће вредности од износа суб-
венције или 
* гаранцију банке у двоструко већој вредности од износа субвенције у трајању од 
30 месеци или 
* уговорно јемство.
2. ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:
- за одобрена средства у износу до 600.000,00 динара – две истоветне бланко соло 
менице, са меничним овлашћењима или једно од доленаведених додатних средста-
ва обезбеђења:
* хипотеку првог реда на непокретности двоструко веће вредности од износа суб-
венције или 
* заложно право на покретним стварима троструко веће вредности од износа суб-
венције или 
* гаранцију банке у двоструко већој вредности од износа субвенције у трајању од 
30 месеци.

Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не старије од 65 година, 
које има редовна месечна примања на име зараде или пензије, независно од висине 
примања, као и физичко лице које самостално обавља делатност (предузетник).
Покретна имовина која је предмет ручне залоге мора бити осигурана најкраће у 
периоду трајања уговорне обавезе и полиса осигурања винкулирана (пренето право 
коришћења) у корист Националне службе. Предмет заложног права на покретној 
имовини не могу бити возила.

V ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА 
Послодавац - корисник субвенције дужан је да: 
- лица за која је остварио право на субвенцију задржи у радном односу на неодређе-
но време, са пуним радним временом, у трајању од најмање 24 месеца од дана 
заснивања радног односа; у случају престанка радног односа лицa за које је оства-
рено право, послодавац је у обавези да у року од 30 дана од дана престанка рад-
ног односа заснује радни однос на неодређено време са другим незапосленим са 
евиденције НСЗ - Испостава Велика Плана и да то лице задржи у радном односу 
најмање до истека уговором предвиђеног рока увећаног за период у коме је извр-
шена замена;
- измирује обавезе по основу доприноса за обавезно социјално осигурање, у складу 
са законом;
- делатност у периоду реализације уговорне обавезе обавља на територији општине 
Велика Плана;
- омогући Националној служби праћење реализације уговорне обавезе;
- достави Националној служби доказe о реализацији уговорне обавезе; 
- обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију 
уговора, у року од 8 дана од дана настанка промене.

Послодавац - корисник субвенције који не испуни обавезе утврђене уговором дужан 
је да Националној служби врати износ исплаћене субвенције, сразмерно проценту 
реализације уговорне обавезе, увећане за законску затезну камату од датума прено-

са сред- става.

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ 
ЗА МАЛИ 
БИЗНИС



Бесплатна публикација о запошљавању 13  28.05.2014.  |  Број 571  |   

На основу члана 3 став 1 тачка 1 Споразума о уређивању међусобних права и оба-
веза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања, закључе-
ног између Националне службе за запошљавање и Општине Велика Плана, број: 
3001-101-4/2014, од 16.05.2014. године, а у складу са Одлуком о буџету Општине 
Велика Плана („Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедерев-
ска Паланка“, бр. 25/2013) и Локалним акционим планом запошљавања Општине 
Велика Плана за 2014. годину, усвојеним на седници Општинског већа, број: 037-
179/2014-II, од 07.03.2014. године

Национална служба за запошљавање
Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА ЗА ДОДЕЛУ 
СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ 

У 2014. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленим лицима која се воде 
на евиденцији Националне службе за запошљавање, Испостава Велика Плана (у 
даљем тексту: Национална служба) и имају завршену обуку за започињање соп-
ственог посла. 

Субвенција за самозапошљавање додељује се незапосленом лицу у једнократном 
износу од 160.000,00 динара, ради оснивања радње или другог облика предузет-
ништва или оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни 
однос.

Незапослено лице које оствари право на субвенцију за самозапошљавање у обавези 
је да обавља регистровану делатност најмање 12 месеци.
Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених лица, 
оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико се више неза-
послених лица удружи, у складу са законом, свако лице појединачно подноси захтев 
за самозапошљавање и остваривање права на субвенцију од 160.000,00 динара.

Право на субвенцију за самозапошљавање не може да оствари незапос-
лени:
- за обављање делатности у области експлоатације угља, за обављање делатности 
пољопривредног газдинства, трговине, такси превоза, мењачница, коцкања и 
клађења и у другим областима у складу са списком несубвенционисаних делатности 
објављеним на сајту Националне службе и на огласној табли Испоставе Велика Пла-
на;
- за оснивање удружења грађана;
- који је остварио право на исплату новчане накнаде у једнократном износу за само-
запошљавање;
- који је користио субвенцију за самозапошљавање по јавном позиву Националне 
службе у току претходне 3 године.

У току трајања Јавног позива незапослено лице може само једном поднети захтев 
за одобравање субвенције. Јавни позив за доделу субвенције за самозапошљавање 
представља основ за добијање de minimis државне помоћи.
Јавни позив је отворен до 24.06.2014. године.

II ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА 
Услови

Право на доделу субвенције за самозапошљавање може остварити незапослени ако 
је:
- поднео захтев са бизнис планом;
- пријављен на евиденцију незапослених Националне службе, Испостава Велика 
Плана најмање 30 дана пре дана подношења захтева и
- завршио инструктивну обуку за самозапошљавање по плану и програму обуке у 
организацији Националне службе или друге одговарајуће организације.

Документација за подношење захтева:
- захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу;
- доказ о завршеној обуци, уколико није завршена у организацији Националне служ-
бе;
- писана изјава подносиоца захтева о свим другим de minimis државним помоћима 
које је добио у претходном трогодишњем фискалном периоду;
- доказ о власништву пословног простора, уколико подносилац захтева располаже 
истим и
- доказ о власништву опреме, уколико подносилац захтева располаже истом.
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлу-
чивање о захтеву подносиоца.

Начин подношења захтева
Захтев са бизнис планом, у два примерка, подноси се надлежној организационој 
јединици Национaлне службе, Испостава Велика Плана, непосредно или путем 
поште, на прописаном обрасцу који се може добити у организационој јединици 
Национaлне службе, Испостава Велика Плана.

III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

Одлука о додели субвенције за самозапошљавање доноси се на основу провере и 
бодовања поднетог захтева са бизнис планом, уз претходну сагласност ЛСЗ општине 
Велика Плана.
Провера поднетих захтева
Национална служба врши проверу поднетих захтева, односно проверу испуњености 
услова Јавног позива и приложене документације. Захтеви који не испуњавају усло-
ве предвиђене Јавним позивом неће се даље разматрати.

Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања захтева са бизнис планом узимају се у обзир следећи крите-
ријуми: резултат обуке из предузетништва, врста делатности, структура лица која 
се запошљавају, тржиште (купци, конкуренти и добављачи), потребни ресурси 
(пословни простор и опрема), финансијски показатељи и процена важности подне-
тог захтева са бизнис планом за локално тржиште рада. 
Критеријуми за оцену бизнис плана се објављују на огласној табли надлежне 
филијале - Испостава Велика Плана, даном објављивања Јавног позива.

Одлука о додели субвенције за самозапошљавање
Одлуку о додели субвенције за самозапошљавање незапосленим лицима доно-
си директор филијале Националне службе, уз претходну сагласност ЛСЗ општине 
Велика Плана. Одлука о додели субвенције за самозапошљавање објављује се на 
огласној табли надлежне филијале - Испостава Велика Плана. Приликом доношења 
одлуке узима се у обзир и датум подношења захтева, односно уколико постоји већи 
број захтева са истим бројем бодова, предност ће се дати захтевима који су раније 
поднети.
Захтеви који испуњавају услове Јавног позива, а нису обухваћени одлуком о доде-
ли субвенције за самозапошљавање, биће у разматрању до утрошка финансијских 
средстава. Подносиоци ових захтева биће обавештени о коначном статусу њихових 
захтева након утрошка средстава. 

IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА 

Директор филијале Националне службе и подносилац захтева у року до 30 дана 
од дана доношења одлуке о одобравању субвенције за самозапошљавање неза-
послених лица закључују уговор, којим се уређују међусобна права и обавезе и на 
основу кога се врши исплата субвенције. Лице је у обавези да отпочне обављање 
регистроване делатности након подношења захтева, а најкасније до датума потпи-
сивања уговора.

Документација за закључивање уговора: 
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико ниje регистро-
ван у АПР;
- фотокопија решења о ПИБ-у;
- фотокопија пријаве на обавезно социјално осигурање;
- фотокопија уговора о отварању рачуна или картице текућег рачуна;
- фотокопија картона депонованих потписа;
- фотокопија личне карте подносиоца захтева;
- инструмент обезбеђења уговорних обавеза;
- фотокопија личне карте жиранта и други докази у зависности од статуса жиранта и 
- писани пристанак подносиоца захтева и жиранта за прикупљање и обраду пода-
така о личности.

Средства обезбеђења уговорних обавеза
Приликом закључивања уговора подноси се једно од наведених средстава обез-
беђења уговорних обавеза, и то: 
- две истоветне бланко личне менице корисника средстава са једним жирантом и 
меничним овлашћењима или
- заложно право на покретну имовину (осим возила) троструко веће вредности од 
износа субвенције или
- хипотека првог реда на непокретности двоструко веће вредности од износа суб-
венције или 
- гаранција банке двоструко веће вредности од износа субвенције или
- уговорно јемство.
Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не старије од 65 година, 
које има редовна месечна примања на име зараде или пензије, независно од висине 
примања, као и физичко лице које самостално обавља своју делатност (предузет-
ник).
Покретна имовина која је предмет ручне залоге мора бити осигурана најкраће у 
периоду трајања уговорне обавезе и полиса осигурања винкулирана (пренето право 
коришћења) у корист Националне службе. 

V ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА 

Корисник субвенције дужан је да:
- обавља регистровану делатност најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања 
обављања делатности на територији општине Велика Плана;
- измирује обавезе по основу јавних прихода, од дана отпочињања делатности до 
периода наведеног у уговору;
- Националној служби омогући праћење реализације уговорне обавезе;
- Националној служби достави доказе о реализацији уговорне обавезе и 
- обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију 
уговора у року од 8 дана од дана настанка промене.
У случају да корисник средстава не испуни обавезе утврђене уговором, дужан је да 
Националној служби врати износ исплаћене субвенције, сразмерно проценту реа-
лизације уговорне обавезе, увећан за законску затезну камату од датума преноса 
средстава.
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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

СЛОБОДНО РАДНО МЕСТО

361

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 стари граД
управа граДске општине

11000 Београд, Македонска 42

Грађевински инспектор
на одређено време до 6 месеци, због повећаног обима 

посла у Одељењу за грађевинску инспекцију

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме (четворогодишње студије), завршен 
грађевински или архитектонски факултет, положен државни стручни испит, 
3 године радног искуства.

Послови писарнице и овере преписа, потписа и 
рукописа

на одређено време до 6 месеци, због повећаног обима 
посла у Одељењу за општу управу, имовинско-правне и 

стамбене послове

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, коришћење рачунара, најмање 6 месеци 
радног искуства.

Послови из грађевинске области
на одређено време до 12 месеци, због повећаног обима 

посла у Одељењу за грађевинске послове

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме (четворогодишње трајање студија), 
архитектонски или грађевински факултет, најмање 1 година радног искуства.

ОСТАЛО: да је кандидат држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да 
има општу здравствену способност, да није осуђиван за кривично дело на 
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кривично дело које 
га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Пријаве са 
потребним доказима подносе се Управи Градске општине Стари град, на 
наведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања, а о пријавама ће се 
одлучити у року од 15 дана од дана истека рока оглашавања.

бор

општинска управа
општине клаДово

19320 Кладово, Краља Александра 35
тел. 019/801-450

Извршилац за послове књиговође - контисте
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме (рачуноводствени техничар, економски 
техничар) или III степен стручне спреме (машиниста хидропостројења), нај-
мање 6 месеци радног стажа, држављанство Републике Србије, пунолетство, 
општа здравствена способност, 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. Докумен-
та поднети у оригиналу или у овереном препису. Неблаговремено поднети и 
непотпуни захтеви неће се разматрати.

центар за социјални раД мајДанпек
19250 Мајданпек, Светог Саве 57

тел. 030/581-469

Геронтодомаћица 
за пружање услуге помоћ у кући на територији општине 
Мајданпек - по пројекту Града Зајечара „Helping hand“

на одређено време 4 месеца
4 извршиоца

УСЛОВИ: завршен III степен стручне спреме, без обзира на радно искуство. 
Потребна документација: молба, CV, диплома (оригинал на увид, оверена 
фотокопија), извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, 
фотокопија личне карте, уверење Националне службе за запошљавање да 
је лице на евиденцији незапослених. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања. 
Пријаве слати на горенаведену адресу. За додатне информације обратити се 
на број телефона: 030/581-469, од 09,00 до 13,00 часова.

центар за социјални раД
19300 Неготин, Србе Јовановића 6

тел. 019/541-404

Геронтодомаћица
на одређено време 4 месеца, за пружање услуге помоћ у 

кући у селима општине Неготин, по пројекту Града Зајечара 
“Helping hand“, реф. бр. 2013/336-060

5 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме или завршена основна школа. Канди-
дати су дужни да доставе: молбу, CV, диплому (оригинал на увид, оверена 
фотокопија), извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, 
фотокопију личне карте и уверење Националне службе за запошљавање 
да су на евиденцији незапослених. Пријаве слати на горенаведену адресу. 
За додатне информације јавити се на наведени број телефона, од 08,00 до 
13,00 сати. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања, закључно 
са 05.06.2014. године.

гњИлАНЕ

центар за социјални раД
косовска каменица - ранилуг

38267 Ранилуг

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне 
студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године и 
одговарајући академски, односно стручни назив утврђен у области правних, 
економских, психолошких, педагошких, андрагошких и социолошких наука, 
односно стручни назив: дипломирани социјални радник, најмање 5 годи-
на радног искуства у струци. Кандидат за директора уз прописану конкур-
сну документацију подноси програм рада за мандатни период који разма-
тра управни одбор у поступку давања мишљења за именовање директора. 
Пријава на конкурс треба да садржи: радну биографију, оригинал или оверен 
препис извода из матичне књиге рођених и уверења о држављанству, ове-
рен препис или фотокопију дипломе о завршеном факултету, доказ о рад-
ном искуству и доказ да кандидат није осуђиван за кривична дела и да се 
против њега не води поступак за кривична дела која га чине неподобним за 
обављање послова у Центру. Непотпуне и неблаговремене пријаве Управни 
одбор Центра неће разматрати. Пријаве са доказима о испуњавању услова 
конкурса доставити у року од 15 дана од дана објављивања. Пријаве слати на 
адресу: Центар за социјални рад Косовска Каменица са седиштем у Ранилугу, 
38267 Ранилуг, са назнаком: „За конкурс“.

Администрација и управа 

Национална служба 
за запошљавање

Администрација и управа
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КрУШЕвАц

општинска управа ЋиЋевац
37210 Ћићевац, Карађорђева 106

тел. 037/811-260

Послови одржавања чистоће
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: Поред општих услова које кандидат треба да испуњава сходно чл. 6 
Закона о радним односима у државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 
66/91, 44/98, 46/98, 49/99, 34/01, 39/02 и 49/05), да је држављанин Републи-
ке Србије, да је пунолетан, да има општу здравствену способност и да није 
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месе-
ци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у 
државном органу, потребно је да испуни и следећи услов: завршена основна 
школа. Уз пријаву на оглас приложити оверен препис или оригинал дипломе 
о стеченој школској спреми и доказе о испуњавању општих услова за рад у 
државним органима: уверење о држављанству РС, извод из матичне књиге 
рођених, уверење основног и вишег суда да кандидат није под истрагом и да 
против њега није подигнута оптужница, уверење да није осуђиван за кри-
вично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњи-
во дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу. 
Изабрани кандидат је дужан да пре заснивања радног односа приложи доказ 
да има општу здравствену способност. Пријаве и потребна документа пред-
виђена законом доставити у року од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

лЕсКовАц

општина меДвеЂа
општинско веЋе општине меДвеЂа

16240 Медвеђа, Јабланичка 48

Општински јавни правобранилац
на период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани правник. Општи услови 
које кандидат треба да испуњава сходно чл. 6 Закона о радним односима у 
државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 
39/02 и 49/05): да је држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да има 
општу здравствену способност, 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 
органу, да испуњава и друге услове утврђене законом, другим прописима или 
актом о систематизацији радних места у органу. Посебни услови - уз пријаву 
на оглас кандидат обавезно подноси следећа документа: диплому о заврше-
ној стручној спреми - дипломирани правник, уверење о положеном право-
судном испиту, потврду о радном искуству - најмање три године у струци, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству РС, уверење о 
здравственој способности (накнадна достава по доношењу одлуке о пријему 
кандидата), уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело на без-
условну казну затвора од најмање 6 месеци или за кривично дело које га 
чини неподобним за обављање послова у државном органу (уверење издаје 
полицијска управа), уверење да против лица није покренута истрага и да није 
подигнута оптужница (уверење издаје надлежни суд). Докази о испуњавању 
услова достављају се у оригиналу или у овереној фотокопији. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за пријаву је 8 
дана од дана објављивања. 

Пријаве предати писарници или слати на адресу: Општина Медвеђа - 
Општинско веће Општине Медвеђа, са назнаком: „Оглас за општинског 
јавног правобраниоца“, Јабланичка 48, 16240 Медвеђа. Контакт телефони: 
016/891-153 и 016/891-138.

лоЗНИцА

граД лозница
граДска управа

15300 Лозница, Карађорђева 2

Стручни послови за рад Градског већа
на одређено време до повратка запослене са боловања и 

породиљског одсуства
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, правни факултет, положен државни 
стручни испит за рад у органима државне управе и најмање 1 година радног 
искуства у струци.

Инспектор канцеларијске контроле
на одређено време до повратка запослене са боловања и 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, правни или економски факултет, поло-
жен државни стручни испит за рад у органима државне управе и најмање 1 
година радног искуства у струци.

Секретарица
за рад у Одељењу за локални економски развој, на 
одређено време ради замене привремено одсутног 

запосленог

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, положен државни стручни испит за рад 
у органима државне управе и најмање 6 месеци радног искуства у струци.

Дактилограф
на одређено време ради замене привремено одсутног 

запосленог

УСЛОВИ: основна школа, положен дактилографски курс и најмање 1 година 
радног искуства у струци.

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас доставити следеће доказе: оверену фотоко-
пију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о општој здравственој способности, 
уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну 
затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним 
за обављање послова у државном органу, уверење да против пријављеног 
кандидата није покренута истрага и да није подигнута оптужница, уверење о 
положеном државном стручном испиту за радна места под бр. 1, 2 и 3, доказ 
о радном искуству. Доказ о испуњености услова у погледу опште здравствене 
способности кандидати ће доставити по коначности одлуке о избору, а пре 
доношења решења о пријему у радни однос. Пријаве на оглас са потребном 
документацијом подносе се начелнику Градске управе, преко писарнице Гра-
да Лознице, у року од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање.

НИШ

граДска општина пантелеј
18103 Ниш, Гутенбергова 4а

тел. 018/201-280

Послови јавних набавки
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

одсуства и одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, економски или правни факултет и нај-
мање једна година радног искуства.

Послови протокола
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

одсуства и одсуства са рада ради неге детета

Администрација и управа 
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УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, гимназија, правно-биротехничка, економ-
ска или трговинска школа и најмање 6 месеци радног искуства.
ОСТАЛО: испуњеност услова из члана 6 Закона о радним односима у држав-
ним органима: да је кандидат држављанин Републике Србије, да је пуноле-
тан, 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. Уз 
пријаву доставити (у оригиналу или у овереној фотокопији): диплому о сте-
ченој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, потврду о радном 
искуству, уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месе-
ци), уверење МУП-а да лице није осуђивано (не старије од 6 месеци), уве-
рење суда да није подигнута оптужница или оптужни предлог. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

НовИ с А д

општинска управа општине темерин
21235 Темерин, Новосадска 326, тел. 021/843-888

Преводилац
на одређено време до повратка одсутног запосленог

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове за пријем у радни однос предвиђе-
не Законом и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији 
радних места у општинској управи: да је држављанин Републике Србије, 
да је пунолетан, да има општу здравствену способност, да 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, високо образовање на студијама првог степена (основне академске 
студије, основне струковне студије) из стручне области друштвено-хуманис-
тичких наука или технолошког инжењерства, односно на студијама у трајању 
до три године наведених смерова, положен стручни испит за рад у држав-
ним органима и 1 година радног искуства, обавезно знање мађарског језика 
(укључујући писање на мађарском) и познавање рада на рачунару. Прија-
ве поднети начелнику Општинске управе Општине Темерин. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

општинска управа општине темерин
21235 Темерин, Новосадска 326

тел. 021/843-888

Послови примања поднесака у области 
друштвене бриге о деци

на одређено време од 12 месеци, због повећаног обима 
посла

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове за пријем у радни однос предвиђене 
Законом и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији рад-
них места у општинској управи: да је држављанин Републике Србије, да је 
пунолетан, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за кри-
вично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци за кажњиво 
дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу, IV 
степен стручне спреме, средња стручна спрема - природног смера, положен 
стручни испит за рад у државним органима и најмање једна година радног 
искуства. Пријаве поднети начелнику Општинске управе Општине Темерин. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

општинска управа
општине баЧ

21420 Бач, Трг др Зорана Ђинђића 2

Општи правни и персонални послови
на одређено време до повратка запослене са боловања

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, правног смера, 1 година радног иску-
ства, положен стручни испит за рад у органима управе, да је кандидат 
држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да има општу здравствену 
способност, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затво-
ра од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним 
за обављање послова у државном органу. Потребна документација: овере-
на фотокопија радне књижице, уверење о држављанству, извод из матич-
не књиге рођених, оверена фотокопија дипломе или уверења о завршеним 
студијама, уверење о положеном стручном испиту, уверење о некажњавању, 
копија личне карте. Лекарско уверење ће након конкурса доставити изабра-
ни кандидат. Пријаве са потребним доказима о испуњавању услова подносе 
се на горенаведену адресу или лично у пријемној канцеларији Општинске 
управе Бач. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

влаДа ап војвоДине
служба за управљање љуДским ресурсима

21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16

Стручни сарадник - преводилац за русински 
језик

за рад у Покрајинском секретаријату за образовање, управу 
и националне заједнице, на одређено време, најдуже 12 

месеци

УСЛОВИ: високо образовање у области филолошких наука на академским 
студијама русинског језика другог степена (дипломске академске студије - 
мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне сту-
дије) или на основним студијама русинског језика у трајању од најмање чети-
ри године и завршен приправнички стаж или најмање годину дана радног 
стажа у струци или пет година радног стажа у покрајинској управи, односно 
стечено високо образовање на академским студијама русинског језика првог 
степена (основне академске студије) и најмање четири године радног стажа у 
струци или пет година радног стажа у покрајинској управи; положен државни 
стручни испит; стручна оспособљеност за обављање мање сложених посло-
ва; основни ниво оспособљености за рад на рачунару (ЕCDL START) и пробни 
рад од три месеца.

Посебни услови: У радни однос у државном органу не може бити примље-
но лице које је осуђивано 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.
Одлука о избору: Одлуку о избору између пријављених кандидата доноси 
покрајински секретар за образовање, управу и националне заједнице.
Докази који се прилажу: пријава на оглас у којој је потребно навести тачну 
адресу становања и контакт телефон, фотокопија личне карте, односно испис 
очитане биометријске личне карте, оверена фотокопија радне књижице, CV 
- радна биографија, уверење о држављанству - не старије од шест месеци 
(оригинал или оверена фотокопија), извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверена фотокопија), уверење о некажњавању издато од стране 
МУП-а (не старије од шест месеци), доказ о одговарајућој стручној спреми 
(оригинал или оверена фотокопија дипломе); писана потврда о оспособље-
ности за рад на рачунару (ЕCDL START, оригинал или оверена фотокопија), 
уверење о положеном државном стручном испиту за рад у органу управе 
(оригинал или оверена фотокопија), фотокопија доказа о радном стажу у 
струци (потврде, решења, уговори и други акти из којих се може утврдити на 
којим пословима и са којом стручном спремом је стечен радни стаж).
Напомена: Кандидат који буде изабран дужан је да достави лекарско уве-
рење о општој здравственој способности, не старије од 6 месеци.

Администрација и управа

Обука за 
активнО  

тражење пОсла
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Адреса на коју се подносе пријаве: Покрајински секретаријат за образовање, 
управу и националне заједнице, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад.
Име лица задуженог за давање обавештења о огласу: Бојана Макивић, само-
стални стручни сарадник за управне и опште правне послове, број телефона: 
021/4874-372.

влаДа ап војвоДине
служба за управљање љуДским ресурсима

21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16
тел. 021/4874-842

факс: 021/4874-742
е-mail: ljudskiresursi@vojvodina.gov.rs

Виши референт - технички секретар
на одређено време, замена запослене на боловању, 

породиљском одсуству и плаћеном одсуству

УСЛОВИ: средња економска школа, најмање три године радног стажа у 
струци, положен државни стручни испит, основни ниво оспособљености за 
рад на рачунару - ЕCDL START и пробни рад од три месеца. У радни однос у 
државном органу не може бити примљено лице које је осуђивано за кривично 
дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњи-
во дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу. 
Одлуку о избору између пријављених кандидата доноси секретарка Владе 
АП Војводине. Докази који се прилажу: пријава на оглас у којој је потребно 
навести тачну адресу становања и контакт телефон, фотокопија личне карте, 
односно испис очитане биометријске личне карте, оверена фотокопија радне 
књижице, CV - радна биографија, уверење о држављанству - не старије од 
шест месеци (оригинал или оверена фотокопија), извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија), уверење о некажњавању изда-
то од стране МУП-а - не старије од шест месеци, доказ о одговарајућој струч-
ној спреми (оригинал или оверена фотокопија дипломе), писана потврда о 
оспособљености за рад на рачунару (ЕCDL START) - оригинал или оверена 
фотокопија, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у орга-
ну управе (оригинал или оверена фотокопија), фотокопија доказа о радном 
стажу у струци (потврде, решења, уговори и други акти из којих се може утвр-
дити на којим пословима и са којом стручном спремом је стечен радни стаж).
Напомена: Кандидат који буде изабран дужан је да достави лекарско уве-
рење о општој здравственој способности, не старије од 6 месеци. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана.
Адреса на коју се подносе пријаве: Секретаријат Владе АП Војводине, Буле-
вар Михајла Пупина 16, Нови Сад.
Име лица задуженог за давање обавештења о огласу: Гордана Аласов, само-
стална стручна сарадница I - начелница у Сектору за опште и правне посло-
ве, број телефона: 021/4874-192.

пАНчЕво

општинска управа
оДељење за општу управу и

зајеДниЧке послове
општина коваЧица

26210 Ковачица, Маршала Тита 50

Рачуноводствени послови индиректних 
корисника буџета

за рад у Одељењу за друштвене делатности Општинске 
управе Општине Ковачица

УСЛОВИ: доказ о стеченом образовању из научне, односно стручне области 
у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, био-
техничких наука, на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке струковне студије, специјалистичке академске студије), 
односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године - дипломи-
рани економиста, дипломирани правник, дипломирани историчар уметности, 

дипл. инжењер пољопривреде, доказ о положеном државном стручном испи-
ту, познавање рада на рачунару, 1 година радног искуства у струци.

Послови маркетинга
за рад у Одељењу за привреду и локални економски развој 

Општинске управе Општине Ковачица

УСЛОВИ: доказ о стеченом високом образовању из научне, односно стручне 
области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука - 
економске, правне науке, ФОН или техничко-технолошке науке, биотехничке 
науке на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалис-
тичке струковне студије, специјалистичке академске студије), односно на 
основним студијама у трајању од најмање 4 године - дипломирани еконо-
миста, дипломирани правник, дипломирани инжењер ФОН-а или дипломира-
ни инжењер пољопривреде, доказ о положеном државном стручном испиту, 
познавање рада на рачунару, познавање енглеског језика, 1 година радног 
искуства у струци.

Послови за малу привреду
за рад у Одељењу за привреду и локални економски развој 

Општинске управе Општине Ковачица

УСЛОВИ: доказ о стеченом високом образовању из научне, односно стручне 
области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, 
ФОН, економске науке, на студијама првог степена (основне академске сту-
дије или основне струковне студије), у трајању од најмање 3 године, односно 
на студијама у трајању од најмање 2 године - инжењер организације рада, 
економиста, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару, 
1 година радног искуства у струци.

Помоћни радник и кафе-куварица
за рад у Кабинету председника општине

УСЛОВИ: доказ о завршеној основној школи.

ОСТАЛО: Кандидат подноси, поред документације утврђене чланом 6 Зако-
на о радним односима у државним органима (доказ о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених и уверење да 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) и дока-
зе о испуњавању посебних услова утврђених Правилником о унутрашњем 
уређењу и систематизацији Општинске управе. Пријаве са потребном доку-
ментацијом достављају се у року од 8 дана од дана објављивања, на адресу: 
Општина Ковачица, Општинска управа, 26210 Ковачица, Маршала Тита 50, 
са назнаком: „За оглас“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разма-
трати. О извршеном избору кандидати ће бити обавештени писаним путем.

пИроТ

центар за социјални раД
бела паланка

18310 Бела Паланка, Српских владара 51
тел. 018/855-039

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: да је држављанин Републи-
ке Србије, 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, андрагошких и социолошких наука, 
односно стручни назив: дипломирани социјални радник; најмање 5 година 
радног искуства у струци; да није осуђиван за кривична дела која га чине 
неподобним за вршење функције директора.

Администрација и управа 
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ОСТАЛО: Кандидат за директора уз прописану конкурсну документацију под-
носи програм рада за мандатни период на који се врши избор. Докази који 
се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са биографијом, извод из мати-
чне књиге рођених, диплома о стручној спреми, уверење о држављанству, 
доказ о стеченом радном искуству, лекарско уверење, оверена копија радне 
књижице и личне карте и програм рада за мандатни период. Рок за подно-
шење пријава је 15 дана од дана објављивања. Пријаве слати на горенаве-
дену адресу.

проКУпљЕ

општинска управа
општине житораЂа

18412 Житорађа, Топлички хероји 53

Послови правне заштите и интереси општине
на одређено време ради замене привремено одсутног 

запосленог

УСЛОВИ: да је лице пунолетно, да има општу здравствену способност, да 
је држављанин Републике Србије, да није осуђивано за кривично дело на 
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кривично дело које 
га чини неподобним за обављање послова у државном органу, да није под 
истрагом. Посебни услови: високо образовање стечено на студијама другог 
степена (дипломске академске студије мастер, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама 
у трајању од четири године, положен правосудни испит.

смЕдЕрЕво

општинско јавно тужилаштво
11320 Велика Плана, Момира Гајића 7

тел. 026/514-050

Административно-технички секретар у звању 
референта

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, друштвеног, природног или тех-
ничког смера, радно искуство у струци од најмање две године, познавање 
рада на рачунару и положен државни стручни испит. Кандидати морају да 
испуњавају опште услове за запослене прописане Законом о раду и одред-
бама чл. 45 Закона о државним службеницима: пунолетство, држављанство 
РС, да кандидату није раније престао радни однос у државном органу због 
теже повреде дужности из радног односа, неосуђиваност за кривично дело 
на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које 
кандидата чини неподобним за обављање послова у државним органима.

Уписничар у звању референта

УСЛОВИ: IV или III степен средње школске спреме, дрштвеног, природног 
или техничког смера, радно искуство у струци од најмање две године, позна-
вање рада на рачунару и положен државни стручни испит. Кандидати морају 
да испуњавају опште услове за запослене прописане Законом о раду и одред-
бом чл. 45 Закона о државним службеницима: пунолетство, држављанство 
РС, да кандидату није раније престао радни однос у државном органу због 
теже повреде дужности из радног односа, неосуђиваност за кривично дело 
на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које 
кандидата чини неподобним за обављање послова у државним органима.
ОСТАЛО: Докази који се прилажу уз пријаву на оглас: кратка биографија 
са навођењем података о досадашњем радном искуству, оригинал или ове-
рена фотокопија следећих докумената: уверење о држављанству Републи-
ке Србије, извод из матичне књиге рођених, диплома о стеченој школској 
спреми, радна књижица, доказ о положеном стручном државном испиту и 
уверење да се не води кривични поступак - не старије од 6 месеци, а доказ о 
здравственој способности доставиће кандидати који буду изабрани одлуком 
тужилаштва. Стручна способност, знања и вештине проверавају се усмено, о 

чему ће кандидати који буду испуњавали услове бити обавештени. Непотпу-
не, неблаговремене и недопуштене пријаве биће одбачене.

сомбор

општинска управа кула
25230 Кула, Лењинова 11

тел. 025/751-158

Радник на пословима контроле и одржавања 
возног парка Општинске управе Кула и 
пословима умножавања материјала и 

одржавања опреме
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених у члану 6 Закона о радним 
односима у државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 34/01, 
39/02...23/13), кандидат треба да испуњава и посебне услове за обављање 
послова: стечено високо образовање из научне области спортског менаџмен-
та на студијама првог степена (основне академске студије, основне струковне 
студије), односно на студијама у трајању до 3 године, положен државни 
стручни испит, 3 године радног искуства у струци. Докази који се прилажу 
уз пријаву на оглас: кратка биографија кандидата, оригинал или оверена 
фотокопија уверења о држављанству, оригинал или оверена фотокопија 
извода из матичне књиге рођених, уверење да кандидат није осуђиван за 
кривично дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу, извод из казнене евиденције надлежне полицијске управе, оригинал 
или оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању, оригинал или ове-
рена фотокопија уверења о положеном државном стручном испиту, уверење 
о здравственој способности и доказ о радном искуству у струци. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Пријаве на оглас са доказима о испуњености 
услова за рад на наведеним пословима доставити поштом или предати на 
писарници, на адресу: Општинска управа Кула, Лењинова 11, 25230 Кула. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

срЕмсК А мИТровИцА

исправка огласа
општина инЂија

општинска управа
22320 Инђија, Цара Душана 1

Оглас објављен 21.05.2014. године у публикацији „Послови“, за 
радно место: порески извршитељ, мења се и исправно треба да 
гласи: послови пореског извршитеља у Одељењу за утврђивање и 
наплату јавних прихода. У осталом делу оглас је непромењен.

општина инЂија
општинска управа

22320 Инђија, Цара Душана 1

Порески инспектор теренске контроле
за рад у Одељењу за утврђивање и наплату јавних прихода, 

на одређено време ради замене одсутног запосленог

УСЛОВИ: Посебни услови: високо образовање стечено на студијама другог 
степена из области економских или правних наука (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), 
односно дипл. економиста или дипл. правник са стеченим образовањем на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, 3 године радног 
искуства, положен стручни испит за рад у органима државне управе, позна-
вање рада на рачунару. Поред посебних услова, кандидат треба да испуња-
ва и опште услове утврђене у чл. 6 Закона о радним односима у државним 
органима. Уз пријаву са биографијом кандидат подноси следеће доказе, у 
оригиналу или у овереној копији: доказ о завршеној одговарајућој струч-

Администрација и управа
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ној спреми, доказ о положеном стручном испиту за рад у органима државне 
управе, доказ о радном искуству, извод из матичне књиге рођених (издат на 
новом обрасцу), уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 
6 месеци), уверење да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну 
затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподоб-
ним за обављање послова у државном органу (уверење издато од МУП-а, 
надлежна полицијска управа, не старије од 6 месеци), копију личне карте и 
лекарско уверење (за кандидата који буде изабран). Пријава са потребним 
доказима о испуњавању наведених услова, са назнаком: „Пријава на оглас 
за радно место: порески инспектор теренске контроле“, доставља се у року 
од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, поштом на адресу: 
Општинска управа Општине Инђија, Цара Душана 1, 22320 Инђија или лично 
на шалтеру бр. 1 пријемне канцеларије. Неблаговремене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ШАбАц

општинска управа
општине влаДимирци

15225 Владимирци, Светог Саве 34

Послови за потребе Општинског већа и других 
органа и радних тела органа Општине

УСЛОВИ: Уз пријаву и биографију кандидат доставља доказе о испуњавању 
услова: доказ о школској спреми (оверена фотокопија), извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), уверење о држављан-
ству (оригинал или оверена фотокопија), уверење о здравственој способ-
ности (оригинал или оверена фотокопија), уверење полицијске управе да 
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 
шест месеци или за кривично дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу, уверење основног или вишег суда да против 
лица није покренута истрага и да није подигнута оптужница (издато након 
објављивања огласа).
ОСТАЛО: Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Пријаве на оглас доставити на адресу: Општинска управа Општине Влади-
мирци, 15225 Владимирци, Светог Саве 34, са назнаком: „Пријава на оглас“.

вАљЕво

општинска управа
општине љиг

14240 Љиг, Карађорђева 7
тел. 014/3445-113

Радно место за урбанизам и грађевинарство
на одређено време до 9 месеци

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидати треба да 
испуњавају и следеће услове: VI степен стручне спреме, завршене основне 
академске или струковне студије - 180 ЕСПБ, инжењер грађевине или 
инжењер архитектуре, са најмање 12 месеци радног искуства на одгова-
рајућим пословима, положен државни стручни испит. Пријаве са документа-
цијом доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.

врШАц

нароДна библиотека планДиште
26360 Пландиште, Војводе Путника 58

тел/факс: 013/862-234

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава следеће 
услове: високо образовање друштвеног смера стечено на студијама другог 
степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академ-
ске студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири 
године и да кандидат поседује најмање три године радног искуства у кул-
тури. Уз пријаву на конкурс кандидат обавезно прилаже: радну биографију, 
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ о радном 
искуству у области културе (фотокопија радне књижице), програм рада и раз-
воја Народне библиотеке Пландиште за мандатни период од четири године. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у обзир. 
Пријаве са потребном документацијом доставити на горенаведену адресу, са 
назнаком: „За јавни конкурс за избор директора“. Додатне информације могу 
се добити на број телефона: 013/862-234 или на e-mail: plandbiblio@hemo.net.

ЗАјЕчАр

центар за социјални раД
19000 Зајечар, Генерала Гамбете 88

Геронтодомаћица
за пружање услуге помоћ у кући на територији Града 

Зајечара
10 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме. Потребна документација: молба, CV, 
диплома (оригинал на увид, оверена фотокопија), извод из матичне књи-
ге рођених, уверење о држављанству, фотокопија личне карте и уверење 
Националне службе за запошљавање да је лице на евиденцији незапослених. 
Пријаве слати на наведену адресу.

   Трговина и услуге

ур јаХтинг клуб „кеј“
11070 Нови Београд, Ушће бб

тел. 064/825-11-06

Радник на одржавању техничке исправности 
мањих пловних објеката
на одређено време од 1 месеца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, бродски механичар или морнар моторис-
та, радно искуство 12 месеци у струци, познавање рада на бродским мотори-
ма. Пријаве слати на е-mail: kontakt@klubkej.com.

Dоо „PASSAGE GROUP“
26000 Панчево, Милоша Обреновића 12

тел. 013/313-232
e-mail: passagegroup@eunet.rs

Менаџер рачуноводствених послова
на одређено време

Опис послова: економиста за књиговодствено-рачуноводствене послове - 
производња, велепродаја и малопродаја.

УСЛОВИ: VI/1 степен, економиста за финансије, рачуноводство и банкарство; 
VI/2 степен, економиста; VI/2 степен, струковни економиста; VII/1 степен, 
дипломирани економиста за општу економију, банкарство и финансије; 12 
месеци радног искуства, посебна знања и вештине: основна информатичка 
обука (Windows, Wоrd, Еxcel, Еxplorer, Оutlook), рад у сменама. Слање пријава 
мејлом, достављање радних биографија на увид. Лице за контакт: Снежана 
Жељски.

Администрација и управа / Трговина и услуге
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„бетратранс“ Доо
за транспорт, логистику,
претовар и склаДиштење
11080 Земун, Пазовачки пут 14-16

тел. 011/2100-353
e-mail: оffice@betra.cо.rs

Домар - возач
на одређено време

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, електро, водоинсталатерске, бра-
варске или столарске струке, возачка дозвола „Б“ категорије. Заинтересовани 
кандидати CV могу слати на e-mail: оffice@betra.cо.rs или поштом на горена-
ведену адресу. Све додатне информације могу се добити на број телефона: 
011/2100-353. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“.

Доо „извор“
21244 Шајкаш, Николе Тесле 29

Комунални хигијеничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена основна школа, да је кандидат држављанин Републике 
Србије, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад, да није 
осуђиван за кривична дела, пробни рад три месеца. Уз пријаву кандидат 
треба да приложи: сведочанство о завршеној основној школи (оригинал или 
оверена фотокопија), уверење о држављанству (не старије од шест месеци), 
извод из матичне књиге рођених (на новом образцу, без обзира на датум 
издавања), уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности (дос-
тавља се пре закључења уговора о раду), доказ да није осуђиван за кривична 
дела. Пријаве се достављају на горенаведену адресу, са назнаком: „За оглас“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Ближе информа-
ције могу се добити на број телефона: 021/864-613.

„копаоник“ аД
11000 Београд, Дубровачка 35

е-mail: pravnasluzba.kopaonik@gmail.com

Интерни ревизор
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, економског смера; 3 године радног 
искуства на пословима законске или интерне ревизије и 5 година радног 
искуства на рачуноводственим пословима; основна информатичка обука. 
Неопходан положен испит за стицање звања ревизор, као и да лице није 
осуђивано за кривична дела која га чине неподобним за обављање овог пос-
ла. Пријаве слати на е-mail: pravnasluzba.kopaonik@gmail.com.

преДузеЋе „балкан“
18000 Ниш, Хајдук Вељкова 35а

тел. 018/523-618
е-mail: balkanni@sbb.rs

Економиста

УСЛОВИ: VI/1 степен стручне спреме, економиста за финансије, рачуновод-
ство и банкарство; радно искуство 36 месеци; возачка дозвола „Б“ категорије; 
основна информатичка обука (Windows, Wоrd, Еxcel, Еxplorer, Оutlook). Рок за 
пријаву је 15.06.2014. године.

Дипломирани машински инжењер у 
комерцијали

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани машински инжењер/
мастер инжењер машинства; радно искуство на пословима комерцијале 

36 месеци; возачка дозвола „Б“ категорије; основна информатичка обука 
(Windows, Wоrd, Еxcel, Еxplorer, Оutlook); обука за CorelDraw (све верзије и 
сви нивои); обука за АutoCAD (све верзије и сви нивои). Рок за пријаву је 
15.06.2014. године.

вп „јужна морава“
у реструктурирању

18000 Ниш, Вожда Карађорђа 47
тел. 018/527-608

е-mail: оffice@juznamorava.rs

Руководилац правних послова
на одређено време

УСЛОВИ: дипломирани правник, са познавањем рада на рачунару (Wоrd i 
Еxcel).

„MANPоWеR“ Dоо
11070 Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 115в

тел. 062/512-226
е-mail: bosko.timotijevic@manpower.rs

Кол-центар оператер - продаја услуга
20 извршилаца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани професор руског језика и 
књижевности, мастер професор руског језика и књижевности, VI, IV или III 
степен стручне спреме, знање руског језика - виши или конверзацијски ниво, 
основна информатичка обука (Wоrd, Еxcel, Еxplorer, Оutlook), пробни рад 1 
месец, пожељно искуство у продаји. Конкурс је отворен до 02.06.2014. годи-
не. Пријаве слати на горенаведени мејл. Јављање кандидата на број телефо-
на: 062/512-226.

„Дип“ Доо нови саД
21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 66/I-4

тел. 021/547-770
е-mail: dipln@open.telekom.rs

Менаџер квалитета
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани инжењер металургије, 
мастер инжењер металургије, оновна информатичка обука (Windows, Wоrd, 
Еxcel, Еxplorer, Оutlook), енглески језик - средњи ниво, возачка дозвола „Б“ 
категорије, потребно радно искуство у ливници обојених метала. Рок за 
пријаву је 31.05.2014. године. Пријаве слати поштом или мејлом. Јављање 
кандидата на број телефона: 021/547-770.

„GLOBALEX“ Dоо
21000 Нови Сад, Јанка Чмелика 29/16

тел. 021/6320-200
е-mail: personglob@gmail.com

Организација и реализација интернет продаје

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме, дипломирани инжењер елек-
тротехнике за енергетику, инжењер електротехнике за енергетику, основна 
информатичка обука (Windows, Wоrd, Еxcel, Еxplorer, Оutlook), енглески језик - 
средњи ниво, возачка дозвола „Б“ категорије, пробни рад 6 месеци, пожељно 
искуство у електроенергетици. Рок за пријаву је 09.06.2014. године. Пријаве 
слати на горенаведену мејл адресу.

Национална служба 
за запошљавање

 Трговина и услуге 
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„Фиорано“ Доо
25000 Сомбор, Стапарски пут бб

тел. 025/467-502, 467-500
e-mail: sonja.radisic@fiorano.rs

Референт логистике
на одређено време

УСЛОВИ: VI/1 степен, економиста за финансије, рачуноводство и банкарство; 
VI/2 степен, економиста; VII/1 степен, дипломирани економиста за општу 
економију, банкарство и финансије; сарадња са иностраним и домаћим 
добављачима; сарадња са међународним и домаћим шпедитерима; припре-
ма документације за царињење; праћење царинских прописа; пријем и кон-
трола испоруке робе; радно искуство 12 месеци; возачка дозвола „Б“ катего-
рије; основна информатичка обука (Windows, Wоrd, Еxcel, Еxplorer, Оutlook); 
енглески језик - виши или конверзацијски ниво; обезбеђен превоз. Рок за 
пријаву је до 15.06.2014. године.

јавно преДузеЋе „комуналац“
22406 Ириг, Вука Караџића 45

тел. 022/461-303

Радник на одржавању зелених површина
на одређено време до 4 месеца

3 извршиоца

Опис послова: обавља све послове на уређењу и одржавању јавних зеле-
них површина, паркова и рекреационих површина, подрезује дрвеће и живу 
ограду, уређује јавне површине и сеје траву, коси траву, сакупља и утовара 
покошену траву и друге нечистоће са ових површина, обавља све послове 
на уређењу и одржавању површина под цвећем и украсним шибљем, сади и 
сече дрвеће, бави се сакупљањем и производњом отпадака насталих сечом 
дрвећа у енергетске сврхе, при извршењу посла у зависности од врсте посла 
рукује одговарајућим алатом и опремом за рад (коса, моторна тестера, ашов, 
мотика, лопата и сл.), обавља послове на одржавању чистоће и погребних 
услуга, обавља и друге послове по налогу пословође коме је и одговоран за 
свој рад.
УСЛОВИ: основна школа.

Радник на одржавању чистоће
на одређено време до 4 месеца

3 извршиоца

Опис послова: свакодневно чисти метлом или другом опремом ужи центар 
града, односно друге делове града по утврђеном плану и сакупља смеће, 
убацује у контејнер за смеће, расуто смеће око контејнера, одржавање јавних 
површина и погребне услуге, чишћење и прање асфалтних површина, два 
пута недељно уз помоћ камиона смећара односи смеће корисницима услуга 
у свим местима СО Ириг, пражњење контејнера, пражњење и чишћење сеп-
тичких јама и резервоара, шахтова и канализационих јама, обавља и друге 
послове по налогу пословође коме је одговоран за свој рад.
УСЛОВИ: основна школа.

Радник на одржавању послова гробља
на одређено време до 4 месеца

2 извршиоца

Опис послова: копа гробове и сахрањује посмртне остатке умрлих, затрпава 
и уређује хумке по сахрањивању умрлих, обавља послове на одржавању чис-
тоће и јавних површина, купа и облачи покојника ако је то потребно, надгле-
да долазак и одлазак лица у круг гробља и њихов одлазак, редовно обилази 
гробље и своје запажање преноси непосредном пословођи, одржава чистоћу 
мртвачница, других просторија и простора испред њих, одржава заједничке 
површине гробља, коси траву, купи траву, отпатке и цвеће које се избаци са 
гробова, уклања старе венце и цвеће по истеку 40 дана од сахране, обавља и 
друге послове по налогу пословође.
УСЛОВИ: основна школа.

Возач
2 извршиоца

Опис послова: управља свим моторним возилима и радним машинама пре-
дузећа; све активности у вези са превозом терета друмом (превоз отпада 
и отпадних материјала, превоз трупаца, превоз животиња, превоз тешког и 
расутог терета, укључујући превоз камионима и цистернама и сл.); услуге 
пресељења правних и физичких лица друмским саобраћајем; води рачуна 
о техничкој исправности и одржавању возила и машина са којим је заду-
жен и отклања мање кварове; прати стање залиха резервних делова за вози-
ла и репроматеријала (уља, мазива и др.) за возила и доставља извештаје 
о потреби за набавкама истих; одржава хигијену и подмазивање возила и 
радне машине, обавља и друге послове по непосредном налогу директора и 
пословође радне јединице.
УСЛОВИ: IV, III или II степен стручне спреме, возачка дозвола за „Б, Ц и Е“ 
категорију.
ОСТАЛО: Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: кратка биографија 
и диплома о стручној спреми. Адреса на коју се подносе пријаве: ЈП ‚‘Кому-
налац‘‘, Ириг, Вука Караџића 45. Недопуштене, неразумљиве или непотпуне 
пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази биће одбачене.

 

    Грађевинарство и индустрија

„амига“ Доо
36000 Краљево, Тике Коларевића 66
тел. 036/380-080, 383-354, лок. 124

е-mail: оffice@amiga.rs

Возач и руковалац грађевинских машина 
(булдожери, багери и комбинерке)

3 извршиоца

УСЛОВИ: обавезна Б, Ц, Д и Е категорија, искључиво са радним искуством, 
радници се примају на одређено време, остали критеријуми према општим 
условима „Амиге“. Пријаве се подносе на горенаведену адресу или на и-мејл: 
transport@amiga.rs. Све информације на бројеве телефона: 036/380-080, 383-
354, лок. 124.

„про сонДа“ Доо
11070 Нови Београд, Анри Матиса 13

тел. 065/333-56-60

Бушач

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, геолошки бушач, способност управљања 
машином за геолошко бушење тла, поседовање возачке дозволе, радно иску-
ство у струци, пробни рад 2 месеца. Пријаве слати на е-mail: prosonda.bg@
gmail.com.

„конус - с“ Доо
18400 Прокупље, В. Ђ. Жарки 1

тел. 027/333-864

Директор производње

УСЛОВИ: машински инжењер, инжењер електро струке, 5 година радног 
искуства у струци, рад на рачунару, почетни ниво енглеског језика, пробни 
рад од три месеца.

Технолог

УСЛОВИ: технолог, текстилни инжењер, 5 година радног искуства у струци, 
рад на рачунару, енглески језик - почетни ниво, пробни рад од 3 месеца.

 Трговина и услуге / Грађевинарство и индустрија
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OСТАЛО: Заинтересовани кандидати могу се јавити на наведену адресу, утор-
ком, од 14,00 до 15,00 часова.

национална служба за запошљавање
11000 Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободна радна места, за рад у СР Немачкој:

Послодавац: SPIKO, Хенштет (Henstedt), Улцбург (Ulzburg), Хамбург

1. Металоглодач са сертификатом за ЦНЦ 
оператера

6 извршилаца

2. Металостругар са сертификатом за ЦНЦ 
оператера
4 извршиоца

3. Универзални металостругар
2 извршиоца

Место рада: Xенштет - Улцбург, Хамбург.

УСЛОВИ: завршена средња машинска школа наведеног смера (III, IV и V 
степен стручне спреме); уверење/сертификат за рад на ЦНЦ машинама (за 
радна места под редним бројем 1 и 2); за радна места под редним бројем 1 
и 2 - најмање 3 године радног искуства на наведеним пословима, а за радно 
место под редним бројем 3 - најмање 5 година радног искуства.

Врста радног односа: на неодређено време, уз пробни рад од 6 месеци.

ОСТАЛО: висина нето зараде у распону између 1600 до 2000 евра нето; обез-
беђен смештај од стране послодавца под повољним условима; трошкове пре-
воза од Србије до СР Немачке, као и трошкове издавања радне дозволе и 
визе сносе кандидати.

Потребна документација: радна биографија/CV, диплома завршене школе 
(фотокопија), уверење/сертификат о завршеној обуци за ЦНЦ оператера 
(фотокопија).

Наведена документа доставити на српском језику.

Начин конкурисања: Кандидати који су пријављени на евиденцију Национал-
не службе за запошљавање потребна документа достављају филијали НСЗ у 
којој су пријављени, лично или поштом, на адресу филијале, са назнаком: „За 
запошљавање радника у СР Немачкој - назив радног места за које конкури-
шу“. Кандидати који нису пријављени на евиденцију Националне службе за 
запошљавање потребна документа достављају поштом, на адресу: Нацио-
нална служба за запошљавање, Миграциони сервисни центар, Косте Абра-
шевића 10, Београд, са назнаком: „За запошљавање радника у СР Немачкој 
- назив радног места за које конкуришу“.

Непотпуна документација неће бити разматрана.
За додатне информације о овом конкурсу, кандидати могу да се обрате:
• свом саветнику за запошљавање у филијали НСЗ;
• миграционим сервисним центрима НСЗ:
-  Миграциони сервисни центар Београд, НСЗ Филијала Београд, Косте Абра-
шевића 10, тел. 011/2416-836, 2407-730;
- Миграциони сервисни центар Ниш, НСЗ Филијала Ниш, Ратка Вукићевића 
3, тел. 018/501-213;
- Миграциони сервисни центар Нови Сад, НСЗ Филијала Нови Сад, Алберта 
Томе 2, тел. 021/4885-556, 4885-549;
- Миграциони сервисни центар Нови Пазар, НСЗ Филијала Нови Пазар, Шаба-
на Коче 18, тел. 020/330-047;
- Миграциони сервисни центар Крушевац, НСЗ Филијала Крушевац, Балкан-
ска 33, тел. 037/412-531;

- Миграциони сервисни центар Краљево, НСЗ Филијала Краљево, Цара Душа-
на 78, тел. 036/302-029;
- Миграциони сервисни центар Бор, НСЗ Филијала Бор, 7. јули 29, тел. 
030/453-121, 453-123;
• Позивном центру НСЗ, на број: 0800/300-301 (позив бесплатан).

Детаљне информације о условима рада кандидати ће добити на разговору 
са послодавцем. О месту и термину одржавања разговора биће обавеште-
ни путем телефона кандидати који уђу у ужи избор. Рок трајања конкурса: 
04.06.2014. године.

  Mедицина

Дом зДравља „нови београД“
11070 Нови Београд, Гоце Делчева 30

тел. 011/222-21-00, 222-21-41

Доктор медицине
на одређено време ради замене привремено одсутне 

запослене
5 извршилаца

УСЛОВИ: медицински факултет, положен стручни испит.

Медицинска сестра - техничар
на одређено време ради замене привремено одсутне 

запослене
4 извршиоца

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

Лабораторијски техничар
на одређено време ради замене привремено одсутне 

запослене

УСЛОВИ: средња медицинска школа, смер за лабораторијске техничаре, 
положен стручни испит.

ОСТАЛО: Пријаве са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и 
неовереним фотокопијама докумената којима се доказује испуњеност услова 
конкурса, предају се преко писарнице Дома здравља (III спрат, соба бр. 3), 
на наведену адресу, са назнаком за који конкурс се подноси пријава. Одлука 
о избору биће објављена на огласној табли Дома здравља поред писарнице, 
а изабрани кандидат биће обавештен путем телефона.

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.

институт за ортопеДско-Хируршке
болести „бањица“

11000 Београд, Михаила Аврамовића 28
тел. 011/6660-466

Медицински техничар у трансфузији
на одређено време до повратка запосленог

 Грађевинарство и индустрија / Mедицина
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УСЛОВИ: Кандидати су дужни да уз пријаву са биографијом доставе: оверен 
препис или фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи, 
положен специјалистички испит медицинског техничара за рад у трансфу-
зији крви (са просечном оценом), оверен препис или фотокопију дипломе 
о положеном стручном испиту, потврду издату од Националне службе за 
запошљавање о дужини чекања на запослење, доказ о радном искуству у 
струци након положеног испита на пословима пружања здравствене зашти-
те, укључујући и волонтерски стаж (фотокопија радне књижице или потврда 
послодавца), извод из матичне књиге рођених, биографија са адресом и кон-
такт телефоном. Наведена документа не смеју бити старија од шест месеци, а 
приложене фотокопије морају бити оверене од надлежног органа. Пријаве са 
непотпуном документацијом или које нису у складу са условима овог огласа, 
као и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Кандидати који уђу у 
ужи избор биће позвани на разговор.

Дом зДравља
„Др милораД влајковиЋ“

Барајево, Светосавска 91
тел. 011/8300-186

Доктор медицине
на одређено време, од 07.06.2014. до 30.06.2014. године, за 

рад у Служби за здравствену заштиту одраслих

УСЛОВИ: Поред општих услова, кандидат треба да испуњава и посебне усло-
ве: завршен медицински факултет и положен стручни испит. Кандидати уз 
пријаву подносе: оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском 
факултету, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, ове-
рену фотокопију дозволе за рад - лиценце, радну биографију. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Пријаве слати на наведену адресу или лично доставити у писарницу Дома 
здравља Барајево.

клиниЧки центар крагујевац
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

I Оглашава се пријем у радни однос на одређено време до 12 месе-
ци, са пуним радним временом (40 часова недељно), због привре-
меног повећања обима посла:

а) Медицински техничар општег смера
6 извршилаца

б) Медицински техничар радиолошког смера
2 извршиоца

в) Медицински техничар педијатријског смера
2 извршиоца

г) Физиотерапеут

д) Санитарни техничар

II Оглашава се пријем у радни однос на одређено време од 12 месе-
ци, са пуним радним временом (40 часова недељно), због привре-
меног повећања обима посла:

а) Помоћни радник
8 извршилаца

УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа за послове из тачака I и 
II су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду 
(„Сл. гласник РС“, бр. 24/2005...) и посебни услови утврђени Правилником 
о унутрашњој организацији са систематизацијом радних места, од 17. маја 
2007. године.
а) Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке Iа: завр-

шена средња медицинска школа општег смера, стечено стручно звање меди-
цинског техничара/сестре општег смера (IV степен стручне спреме); положен 
стручни испит за послове медицинског техничара/сестре општег смера; да 
кандидат испуњава психофизичку и здравствену способност за рад у сме-
нама.
б) Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке Iб: завр-
шена висока/виша/средња медицинска школа радиолошког смера (РТГ тех-
ничар), стечено стручно звање медицинског техничара/сестре РТГ смера 
(струковни радиолошки тхничар или IV/VI степен стручне спреме); положен 
стручни испит за послове медицинског техничара/сестре РТГ смера; да кан-
дидат испуњава психофизичку и здравствену способност за рад на радном 
месту са посебним условима рада (рад у зони и са изворима јонизујућег зра-
чења), као и за рад у сменама.
в) Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке Iв: завр-
шена средња медицинска школа педијатријског смера, стечено стручно 
звање медицинског техничара/сестре педијатријског смера (IV степен стру-
чне спреме); положен стручни испит за послове медицинског техничара/сес-
тре педијатријског смера; да кандидат испуњава психофизичку и здравствену 
способност за рад у сменама.
г) Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке Iг: завр-
шена виша или средња медицинска школа, смер за физиотерапеута (IV/VI 
степен стручне спреме); положен стручни испит; да кандидат испуњава пси-
хофизичку и здравствену способност за рад на радном месту, као и за рад у 
сменама.
д) Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке Iд: завр-
шена виша медицинска школа, смер за санитарног техничара (VI степен стру-
чне спреме); положен стручни испит; да кандидат испуњава психофизичку 
и здравствену способност за рад на радном месту, као и за рад у сменама.
ђ) Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке IIа: завр-
шена основна школа; да кандидат испуњава психофизичку и здравствену 
способност за рад на радном месту, као и за рад у сменама.

ОСТАЛО: Прелиминарно рангирање кандидата вршиће се по следећим кри-
теријумима (за послове радног места из тачке I и тачке II): просечна оце-
на током школовања. По извршеном бодовању формира се прелиминарна 
ранг-листа. Ранг-листа није обавезујућа. На основу ранг-листе врши се избор 
кандидата за ужи избор. Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на 
разговор и извршиће се психолошко тестирање кандидата. Коначна одлука о 
избору кандидата неће зависити од броја бодова на прелиминарној ранг-лис-
ти. Уз пријаву се подносе, у оригиналу или у овереној копији, следећа доку-
мента: диплома о стеченом образовању одговарајућег профила; уверење о 
положеном стручном испиту за кандидате под тачкама Iа, Iб, Iв, Iг, Iд; сведо-
чанства за сваки разред средње школе за медицинске техничаре/сестре; доз-
вола за рад - лиценца издата од надлежне коморе (ако је кандидат из радног 
односа) или решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу), 
уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење суда), 
уверење да кандидат није осуђиван (уверење МУП-а), уверење о држављан-
ству РС, извод из матичне књиге рођених, извод из матичне књиге венчаних 
(ако је кандидат променио презиме), фотокопија радне књижице, кратка био-
графија са адресом, контакт телефоном, мејл адресом. Приликом заснивања 
радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о 
здравственој способности за послове за које се заснива радни однос. Прија-
вом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности 
у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у дру-
ге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Клинички центар Крагујевац. 
Рок за подношење пријаве је осам дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Оглас објавити на интернет презентацији Министарства здравља 
и интерент презентацији Клиничког центра Крагујевац. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. Кандидати који не уђу у ужи избор и 
кандидати који не задовоље на психолошком тестирању неће бити посебно 
обавештавани о резултатима огласа, већ ће резулати бити објављени на сајту 
Клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Ови кандидати могу захтевати 
повраћај конкурсне документације. Контакт телефон: 034/505-260. Пријаве 
се подносе лично или поштом на адресу: Клинички центар Крагујевац, Змај 
Јовина 30, 34000 Крагујевац. Обавезно назначити за које радно место се кон-
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курише: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место ... (навести 
тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.

клиниЧки центар крагујевац
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

I) За 10 доктора медицине ради попуне радног 
места лекара опште медицине, са пуним 

радним временом од 40 часова недељно, на 
одређено време до 12 месеци, због повећаног 

обима посла:

Доктор медицине за Клинику за ОРЛ

Доктор медицине за Клинику за дечју хирургију

Доктор медицине за Клинику за педијатрију

Доктор медицине за Клинику за општу и грудну хирургију

Доктор медицине за Клинику за пулмологију

Доктор медицине за Клинику за гинекологију и акушерство 
- Одељење неонатологије

Доктор медицине за Клинику за психијатрију (за дечју 
психијатрију)

Доктор медицине за Центар за онкологију и радиологију 
(интернистички део)

Доктор медицине за Центар за неурохирургију

Доктор медицине за Центар за реуматологију, алергологију 
и клиничку имунологију

II) Психолог
ради попуне радног места: клинички психолог, са пуним 

радним временом од 40 часова недељно, на одређено 
време до 12 месеци, због повећаног обима посла

2 извршиоца

УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа за послове из тачака I и 
II су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду 
(„Сл. гласник РС“, бр. 24/2005) и посебни услови утврђени Правилником о 
унутрашњој организацији са систематизацијом радних места, од 17. маја 
2007. године. Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тач-
ке I: завршен медицински факултет, стечено стручно звање: доктор медици-
не, VII степен стручне спреме или завршене академске студије медицине са 
360 ЕСПБ; положен стручни испит; да кандидат испуњава психофизичку и 
здравствену способност за рад у сменама, односно за рад у дежурству; доз-
вола за рад - лиценца издата од надлежне коморе (ако је кандидат из радног 
односа) или решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу), 
просечна оцена у току студирања најмање осам. Посебни услови за засни-
вање радног односа за послове из тачке II: завршен филозофски факултет 
- одсек психологија (дипломирани психолог, VII степен стручне спреме или 
акадмеске студије психологије са 240 или 300 ЕСПБ); положен стручни испит; 
да кандидат испуњава психофизичку и здравствену способност за рад у сме-
нама, односно за рад у дежурству.
ОСТАЛО: Рангирање кандидата вршиће се по следећим критеријумима: про-
сечна оцена студирања, дужина студирања, радно искуство у струци након 
положеног стручног испита на пословима пружања здравствене заштите 
(укључујући волонтерски стаж). Уз пријаву се подносе, у оригиналу или у ове-
реној копији, следећа документа: диплома о завршеном факултету, уверење 
о положеном стручном испиту, дозвола за рад - лиценца издата од надлежне 
коморе (ако је кандидат из радног односа) или решење о упису у комору 
(ако кандидат није у радном односу), ако се за тражену струку обавља упис 
у комору, уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уве-
рење суда), уверење да кандидат није осуђиван (уверење МУП-а), уверење о 
држављанству РС, извод из матичне књиге рођених, извод из матичне књиге 
венчаних (за кандидате који су мењали презиме), фотокопија радне књижи-

це, кратка биографија (CV) са адресом, контакт телефоном, мејл адресом. 
По извршеном бодовању формира се прелиминарна ранг-листа. Ранг-лис-
та није обавезујућа. На основу ранг-листе врши се избор кандидата за ужи 
избор. Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. Послодавац 
задржава право на психолошко тестирање кандидата. Приликом заснивања 
радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ 
о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос. Прија-
вом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности 
у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у дру-
ге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Клинички центар Крагујевац. 
Рок за подношење пријаве је осам дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Оглас објавити на интернет презентацији Министарства здравља 
и интерент презентацији Клиничког центра Крагујевац. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. Кандидати који не уђу у ужи избор и 
кандидати који не задовоље на психолошком тестирању неће бити обавеште-
ни о резултатима огласа. Ови кандидати могу захтевати повраћај конкурсне 
документације. Пријаве се подносе лично или поштом на адресу: Клинички 
центар Крагујевац, Змај Јовина 30, 34000 Крагујевац, са назнаком: „За оглас“. 
Обавезно назначити за које радно место се конкурише.

клиниЧки центар крагујевац
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

I Дипломирани грађевински инжењер или 
дипломирани архитекта за радно место: 

инжењер одржавања и пројектовања 
грађевинских објеката

са пуним радним временом од 40 часова недељно, на 
одређено време до 12 месеци, због повећаног обима посла

II Информатичар за радно место: 
информатичар

са пуним радним временом од 40 часова недељно, на 
одређено време до 12 месеци, због повећаног обима посла

III Службеник за јавне набавке за радно место: 
службеник за јавне набавке

са пуним радним временом од 40 часова недељно, на 
одређено време до 12 месеци, због повећаног обима посла

УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа за послове из тачака I до III су 
општи услови за заснивање радног односа утврђени чл. 24, 25 и 26 Закона 
о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005...) и посебни услови утврђени Правил-
ником о унутрашњој организацији са систематизацијом радних места, од 17. 
маја 2007. године.
а) Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке I: завр-
шен грађевински или архитектонски факултет (VII степен стручне спреме 
или академске студије архитектуре/грађевинарства са 240 ЕСПБ или мас-
тер грађевинарства/архитектуре са 300 ЕСПБ); лиценца инжењерске комо-
ре одговорног пројектанта (за дипломираног грађевинског инжењера врста 
лиценце бр. 310 или 311 или 410 или 411; за дипломираног архитекту врста 
лиценце бр. 300 или 301 или 400 или 401).
б) Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке II: завр-
шен VII/VI степен стручне спреме или академске студије са 240 и више ЕСПБ 
из информатике, математике, електротехнике, односно струковне студије са 
180 ЕСПБ; знање Windows i Linux оперативног система (инсталација, поде-
шавање, администрација у и ван мрежног окружења), познавање основа 
релационих база података и SQL, познавање основних принципа рада рачу-
нарских мрежа; предност знање неког програмског језика, општих знања и 
руковања базама података, различитим форматима података, интернет тех-
нологија и хардвера рачунара.
ц) Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке III: завр-
шен економски или правни факултет - VII степен стручне спреме или академ-
ске студије права/економије са 240 и више ЕСПБ; сертификат за службеника 
за јавне набавке.
ОСТАЛО: Рангирање кандидата вршиће се по следећим критеријумима (за 
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послове радног места из тачака I, II и III): радно искуство само на пословима 
радног места за која је утврђена потреба запошљавања овом одлуком. Уз 
пријаву се подносе, у оригиналу или у овереној копији, следећа докумен-
та: диплома о завршеном факултету, уверење о положеном стручном испи-
ту, ако се тражи за предметну струку, сертификат за службеника за јавне 
набавке, само за кандидате који конкуришу за радно место: службеник за 
јавне набавке, дозвола за рад - лиценца издата од надлежне коморе (ако је 
кандидат из радног односа) или решење о упису у комору (ако кандидат није 
у радном односу), ако се за тражену струку обавља упис у комору; уверење 
да се против кандидата не води кривични поступак (уверење суда), уверење 
да кандидат није осуђиван (уверење МУП-а), уверење о држављанству РС, 
извод из матичне књиге рођених, извод из матичне књиге венчаних (за кан-
дидате који су мењали презиме); фотокопија радне књижице, кратка биогра-
фија (CV) са адресом, контакт телефоном, мејл адресом. По извршеном бодо-
вању формира се прелиминарна ранг-листа. Ранг-листа није обавезујућа. На 
основу ранг-листе врши се избор кандидата за ужи избор. Кандидати који уђу 
у ужи избор биће позвани на разговор. Послодавац задржава право на психо-
лошко тестирање кандидата. Приликом заснивања радног односа кандидати 
су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности 
за послове за које се заснива радни однос. Пријавом на оглас кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у 
радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и 
податке обрађује Клинички центар Крагујевац. Рок за подношење пријаве 
је осам дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Оглас објавити 
на интернет презентацији Министарства здравља и интерент презентацији 
Клиничког центра Крагујевац. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Кандидати који не уђу у ужи избор и кандидати који не задовоље 
на психолошком тестирању неће бити обавештени о резултатима огласа. Ови 
кандидати могу захтевати повраћај конкурсне документације. Пријаве се под-
носе лично или поштом на адресу: Клинички центар Крагујевац, Змај Јовина 
30, 34000 Крагујевац, са назнаком: „За оглас“. Обавезно назначити за које 
радно место се конкурише.

Дом зДравља алексинац
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

тел. 018/804-256

Медицинска сестра - техничар
за рад у Служби за хитну медицинску помоћ, на одређено 

време до повратка одсутног запосленог

УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме, медицинска сестра - техничар 
општег смера са положеним стручним испитом, општи услови у складу са 
Законом о раду. Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: оверен пре-
пис/фотокопију дипломе о завршеној средњој или вишој медицинској шко-
ли - општи смер, оверен препис/фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, потврду Националне службе за запошљавање о дужини чекања на 
запослење, биографију са адресом и контакт телефон. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узимати у разматрање.

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.

поништење огласа
ДОМ ЗДРАВЉА БЕЛА ПАЛАНКА

18310 Бела Паланка, Бранислава Нушића 2

Оглас објављен 21.05.2014. године у публикацији „Послови“, за 
радно место: доктор медицине ради замене одсутне запослене до 
повратка са специјализације, поништава се у целости.

ZU „GOODWILL аPOTEKA“
24000 Суботица

тел. 064/8251-474
е-mail: ljiljana.maglajcic@goodwillpharma.rs

Дипломирани фармацеут
5 извршилаца

Место рада: Мали Иђош - Фекетић, Кањижа, Бачка Топола, 
Кикинда и Суботица

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, лиценца за самосталан рад, позна-
вање рада на рачунару, возачка дозвола „Б“ категорије, радно искуство 
је небитно. Конкурс је отворен до попуне радних места. Лице за контакт: 
Љиљана Маглајчић.

Дом зДравља љиг
14240 Љиг, Пут Алимпија Васиљевића бб

тел. 014/3445-004

Лекар специјалиста гинекологије и акушерства
за потребе Одсека за здравствену заштиту жена Дома 

здравља Љиг

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен стручни испит, завршена 
специјализација из гинекологије и акушерства. Заинтересовани кандидати 
подносе следећа документа: молбу за пријем са кратком биографијом, овере-
ну фотокопију дипломе о завршеном факултету, оверену фотокопију дипло-
ме о завршеном специјалистичком стажу и оверену фотокопију потврде о 
положеном стручном испиту. Пријаве са потребном документацијом послати 
на горенаведену адресу.

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

Лекар специјалиста педијатрије

УСЛОВИ: медицински факултет, положен стручни испит; положен специја-
листички испит из педијатрије; пробни рад 3 месеца; познавање најмање јед-
ног светског језика; предност ће имати кандидати са искуством из гастроенте-
рологије и ендоскопије. Кандидати су дужни да доставе: кратку биографију, 
фотокопију личне карте, фотокопију дипломе о завршеном медицинском 
факултету, фотокопију дипломе о положеном стручном испиту, фотокопију 
дипломе о завршеној специјализацији педијатрије, фотокопију радне књи-
жице. Пријаве слати у затвореној коверти, на наведену адресу, са назнаком: 
„Пријава на конкурс за пријем лекара специјалисте педијатрије на неодређе-
но време - 1 извршилац“.

www.nsz.gov.rs
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Доктор медицине
3 извршиоца

УСЛОВИ: медицински факултет, просечна оцена на студијама изнад 08,50; 
положен стручни испит; познавање најмање једног светског језика; пробни 
рад 3 месеца. Кандидати су дужни да доставе: кратку биографију, фотоко-
пију личне карте, фотокопију дипломе о завршеном медицинском факулте-
ту, фотокопију дипломе о положеном стручном испиту, фотокопију радне 
књижице, фотокопије уговора о раду, тј. потврде о волонтирању, потврде 
о обављеном раду од стране начелника служби здравствених установа на 
меморандуму, времену проведеном на раду и оценама рада кандидата, уко-
лико их кандидат поседује. Пријаве слати у затвореној коверти, на наведену 
адресу, са назнаком: „Пријава на конкурс за пријем доктора медицине на 
неодређено време - 3 извршиоца“.

Материјални књиговођа

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економског смера; најмање 6 месеци рад-
ног искуства на наведеним пословима; пробни рад 3 месеца; познавање рада 
на рачунару. Кандидати су дужни да доставе: кратку биографију, фотокопију 
личне карте, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију радне књи-
жице. Пријаве слати у затвореној коверти, на наведену адресу, са назнаком: 
„Пријава на конкурс за пријем материјалног књиговође на неодређено време 
- 1 извршилац“.

ОСТАЛО: Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на 
разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку 
о пријему (претходно искуство у раду, додатно образовање или оспособље-
ност, дужина трајања школовања и сл.). Приликом заснивања радног односа 
кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравстве-
ној способности за послове на које се примају. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање.

Пољопривреда и ветерина

„агро плус“ Доо
25000 Сомбор, Вељка Мићуновића 16

Управник на фарми говеда
на одређено време

УСЛОВИ: VI/1, VII/1 степен стручне спреме, пољопривредни инжењер за сто-
чарство и живинарство; VII/2 степен стручне спреме, магистар пољопривред-
них наука за сточарство и живинарство; радно искуство 12 месеци; возачка 
дозвола „Б“ категорије; основна информатичка обука (Windows, Wоrd, Еxcel, 
Еxplorer, Оutlook); рад у сменама. Слање пријава на адресу: Венац Радомира 
Путника 1, 25000 Сомбор. Рок за пријаву је до попуне радног места.

Наука и образовање

бЕогрА д

универзитет у београДу
Хемијски Факултет

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/2184-330

Наставник у звању доцента за ужу научну 
област Општа и неорганска хемија

на одређено време од 5 година
2 извршиоца

Наставник у звању доцента за ужу научну 
област Органска хемија

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне области за коју се 
бира и други услови утврђени чл. 64 и 65 Закона о високом образовању и 
Статутом Хемијског факултета. Пријаве са биографијом, овереним преписом 
дипломе, списком и сепаратима научних и стручних радова доставити архи-
ви Факултета, на наведену адресу, у року од 15 дана од дана објављивања.

преДшколска установа
„Чукарица“

11000 Београд, Пожешка 28
тел. 011/3058-717, 3552-770

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време ради замене одсутног запосленог дуже 

од 60 дана
3 извршиоца

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 про-
писаним законом и ако:
1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима;
3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на 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 пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије.
5) зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

Услови из става 1 овог члана доказују се приликом пријема у радни однос и 
проверавају се у току рада.
Доказ о испуњености услова из става 1, тач. 1) и 4) и 5) овог члана подносе се 
уз пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 2) овог члана пре закључења уговора 
о раду. Доказ из става 1. тачка 3) овог члана прибавља установа.
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 лекарс-
ком прегледу у надлежној здравственој установи на захтев директора.

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом

једнакост на тржишту рада    
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УСЛОВИ: медицинска школа - васпитачког смера, занимање: медицинска сес-
тра - васпитач, обавеза полагања испита за лиценцу.

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног запосленог дуже 

од 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће више образовање, односно одговарајуће високо обра-
зовање на студијама првог степена (основне струковне студије или основне 
академске студије) у трајању од три године или на студијама другог степена 
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије) - васпитач, обавеза полагања испита 
за лиценцу.

ОСТАЛО: Документација коју је потребно доставити: молба, оверена фото-
копија дипломе, оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених и 
држављанство.

универзитет у београДу
машински Факултет

11000 Београд, Краљице Марије 16

Сарадник у звању асистента за ужу научну 
област Отпорност конструкција

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен машински факултет - VII/1 степен стручне спреме и други 
услови утврђени чланом 72 Закона о високом образовању и чланом 120 Ста-
тута Машинског факултета.

Сарадник у звању асистента за ужу научну 
област Математика - рачунарство

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен машински факултет - VII/1 степен стручне спреме и други 
услови утврђени чланом 72 Закона о високом образовању и чланом 120 Ста-
тута Машинског факултета.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, оверене копије 
диплома, списак радова и сепарате објављених радова. Пријаве доставити на 
адресу: Машински факултет, Краљице Марије 16, 11120 Београд 35, соба бр. 
121, у року од 15 дана од дана објављивања.

универзитет у београДу
православни богословски Факултет

11000 Београд, Мије Ковачевића 11б

Асистент за ужу научну област Практично 
богословље

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, студент докторских студија који је 
претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање 
осам и који показује смисао за наставни рад или VII/2 степен стручне спреме, 
магистар наука коме је прихваћена тема докторске дисертације. Остали усло-
ви конкурса предвиђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, 
бр. 76/05, 97/08, 44/10, 93/12, 89/2013), Статутом Универзитета у Београду 
и Статутом Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор пријавље-
них кандидата. Пријаве кандидата са прилозима: биографија, библиогра-
фија (списак научних и стручних радова), радови, дипломе о одговарајућој 
стручној спреми и доказ о уписаним докторским студијама или доказ да је 
прихваћена тема докторске дисертације, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству и благослов надлежног епископа, подносе се на 
адресу: Универзитет у Београду, Православни богословски факултет, Мије 
Ковачевића 11б, у року од 8 дана од дана објављивања.

универзитет уметности у београДу
Факултет примењениХ уметности

11000 Београд, Краља Петра 4

Наставник у звање доцента за ужу уметничку 
област Индустријски дизајн, предмети: Основе 

дизајна, Индустријски дизајн 1, 2 и 3
на Одсеку индустријски дизајн, на период од пет година

2 извршиоца

Наставник у звање доцента за ужу уметничку 
област Конзервација и рестаурација, предмети: 

Конзервација и рестаурација штафелајних 
слика и Конзервација и рестаурација 

уметничких дела на папиру
на период од пет година

Право учешћа на конкурсу имају лица која испуњавају услове прописане 
Законом о високом образовању, услове прописане актом Националног савета 
за високо образовање и општим актима Универзитета уметности у Београду 
и Факултета примењених уметности у Београду.

Кандидат који се пријави на конкурс подноси: пријаву, радну биографију на 
прописаном обрасцу 2 (два примерка у у штампаној форми и један у елек-
тронској форми на CD-у), оверену фотокопију или оверен препис дипломе, 
радове из области уметности, односно науке за коју конкурише у складу са 
„репрезентативним референцама“ и уверење надлежног органа да правнос-
нажном пресудом није осуђен за кривично дело против полне слободе, фал-
сификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања 
мита у обављању послова у високошколској установи (члан 62 став 4 Зако-
на о високом образовању - „Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 
44/2010, 93/2012 и 89/2013).

Образац 2 и извод из општег акта „репрезентативне референце“ могу се пре-
узети у правној служби или са сајта Факултета (www.fpu.bg.аc.rs).
Кандидат је дужан да на расписани конкурс поднесе радове на основу којих 
се може сагледати да ли и како влада материјом наставног предмета за који 
конкурише.
Под радовима за уметничке предмете подразумева се од 5 до 10 оригиналних 
радова или фотографија радова који се не могу поднети у оригиналу, доку-
ментација, пројекти и фотографије радова реализованих на одређеном месту 
или за одређене потребе. Поднети радови морају бити обележени именом 
кандидата/аутора. Под оригиналним радовима подразумевају се и пројекти у 
свим областима који нису реализовани.

Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања.

Учесници конкурса пријаву на конкурс, потписани списак приложене докумен-
тације и поднетих радова у три примерка, комплетан образац 2 са попуњеним 
или непопуњеним пољима, потребну документацију којом доказују испуње-
ност конкурсних услова и радове подносе правној служби Факултета при-
мењених уметности у Београду, Краља Петра 4, у времену од 10,00 до 13,00 
часова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. За додатне 
информације звати на број телефона: 011/3281-251.

Факултет ДрамскиХ уметности
11070 Нови Београд, Булевар уметности 20

тел. 011/214-04-19

Ванредни професор или доцент за уметничку 
област Филмска и телевизијска продукција, 

наставни предмет: Филмска продукција
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, факултет драмских уметности, дипло-
мирани филмски и телевизијски продуцент.
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Асистент за научну област Менаџмент и 
продукција, позоришта, радија и културе, 
наставни предмети: Менаџмент у култури 
- пројектна логика, Културна политика, 

Менаџмент установа културе, Маркетинг и 
односи с јавношћу у култури, Међународна 
културна сарадња, креативне индустрије и 

предузетништво у култури и Медији масовних 
комуникација

на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, уписане докторске научне студије 
Факултета драмских уметности или интердисциплинарне докторске студије 
Универзитета уметности.
ОСТАЛО: Избор се врши према Закону о високом образовању и Статуту 
Факултета драмских уметности.

ош „Душан ДугалиЋ“
11000 Београд, Ђердапска 19

тел. 011/2836-769

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије; да је стекао одгова-
рајуће високо образовање из чл. 8 став 2 Закона о основама система обра-
зовања за наставника те врсте школе и подручје рада (послове наставника 
може обављати дефектолог, односно дипломирани, односно специјалиста 
дефектолог општег, олигофренолошког, соматопедског и логопедског сме-
ра), односно за педагога или психолога; 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 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 изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да зна језик 
на ком се остварује образовно-васпитни рад; да има дозволу за рад, однос-
но лиценцу за рад наставника, психолога или педагога; најмање 5 година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања; да има обуку и положен испит за директора устано-
ве; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима. Уз пријаву кандидат је дужан да поднесе: биографију, оригинал 
или оверену копију дипломе о стеченом образовању, оригинал или оверену 
копију уверења о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), 
извод из матичне књиге рођених/венчаних (оверена копија), доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима (лекарско 
уверење) - подноси само изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду, 
доказ о неосуђиваности из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011, 55/2013) 
- прибавља школа. Пријаве на конкурс са потребним доказима о испуњавању 
услова подносе се лично или препорученом поштом, на наведену адресу шко-
ле, са назнаком: „За конкурс за директора“. Рок за подношење пријаве је 15 
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.

акаДемија за Дипломатију и безбеДност
11000 Београд, Травничка 2

тел. 011/2620-186

Наставник за ужу научну област 
Политиколошке науке

2 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, факултет политичких наука, правни 

факултет или филозофски факултет и докторат из области за коју се бира.

Наставник за ужу научну област Безбедносне 
науке

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, факултет политичких наука, правни 
факултет, факултет безбедности, војна академија или факултет организа-
ционих наука и докторат из области за коју се бира.
ОСТАЛО: Остали услови за избор наставника прописани су Законом о висо-
ком образовању и Статутом Академије. Пријаве са биографијом и доказима 
о испуњености услова конкурса (оверене копије диплома, списак научних и 
стручних радова), достављају се на наведену адресу Академије, у року од 15 
дана од дана објављивања.

универзитет у београДу
Факултет безбеДности

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

Редовни или ванредни професор за ужу научну 
област Правне науке, наставни предмет: 

Кривично процесно право

УСЛОВИ: доктор правних наука, VIII степен стручне спреме. Уз пријаву кан-
дидат подноси: биографију, оверену фотокопију дипломе, списак научних 
радова, као и радове.

Редовни или ванредни професор за ужу научну 
област Студије безбедности, наставни предмет: 

Безбедносни менаџмент

УСЛОВИ: доктор наука одбране безбедности и заштите, доктор правнополи-
тичких наука, VIII степен стручне спреме. Уз пријаву кандидат подноси: био-
графију, оверену фотокопију дипломе, списак научних радова, као и радове.

ОСТАЛО: Остали услови утврђени су одредбама Закона о високом обра-
зовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 
44/2010 и 93/2012) и Статутом Факултета безбедности. Пријаве кандидата 
са прилозима подносе се Универзитету у Београду - Факултету безбедности, 
лично или поштом, у року од 15 дана од дана објављивања.

универзитет у београДу
меДицински Факултет
11000 Београд, Др Суботића 8

тел. 011/3636-352

Наставник за избор у звање редовног 
професора за ужу научну област Педијатрија

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

и акушерство

Наставник за избор у звање редовног 
професора за ужу научну област Интерна 

медицина (кардиологија)
3 извршиоца

Наставник за избор у звање редовног 
професора за ужу научну област Интерна 

медицина (нефрологија)

Наставник за избор у звање редовног 
професора за ужу научну област Интерна 

медицина (пулмологија)
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Наставник за избор у звање редовног 
професора за ужу научну област Интерна 

медицина (ендокринологија)
2 извршиоца

Наставник за избор у звање редовног 
професора за ужу научну област Хирургија са 

анестезиологијом (општа хирургија)
2 извршиоца

Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област Медицинска и 

клиничка биохемија
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област Патолошка 

физиологија
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област Патологија

на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Микробиологија
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област Социјална 

медицина
на одређено време од 5 година

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

медицина
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област Педијатрија

на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област Гинекологија 

и акушерство
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област Интерна 

медицина (нефрологија)
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област Интерна 

медицина (кардиологија)
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област Интерна 

медицина (алергологија)
на одређено време од 5 година

2 извршиоца

Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област Хирургија са 

анестезиологијом (дечја хирургија)
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област Хирургија са 

анестезиологијом (општа хирургија)
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област Хирургија са 

анестезиологијом (пластична хирургија)
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање доцента за ужу 
научну област Радиологија

на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање доцента за ужу 
научну област Дерматовенерологија

на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање доцента за ужу 
научну област Педијатрија

на одређено време од 5 година

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

(геронтологија)
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање доцента за ужу 
научну област Хирургија са анестезиологијом 

(дечја хирургија)
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање доцента за ужу 
научну област Хирургија са анестезиологијом 

(ортопедија)
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање доцента за ужу 
научну област Хирургија са анестезиологијом 

(општа хирургија)
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, медицински факултет, општи и посебни 
услови предвиђени Законом о високом образовању и Статутом Медицинског 
факултета у Београду.

Сарадник за избор у звање асистента за ужу 
научну област Медицина и друштво

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, филозофски факултет, општи и посебни 
услови предвиђени Законом о високом образовању и Статутом Медицинског 
факултета у Београду.

Сарадник за избор у звање асистента за ужу 
научну област Хумана генетика

на одређено време од 3 године

Сарадник за избор у звање асистента за ужу 
научну област Хистологија и ембриологија

на одређено време од 3 године
2 извршиоца

Сарадник за избор у звање асистента за 
ужу научну област Медицинска и клиничка 

биохемија
на одређено време од 3 године

2 извршиоца
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Сарадник за избор у звање асистента за ужу 
научну област Медицинска физиологија

на одређено време од 3 године

Сарадник за избор у звање асистента за ужу 
научну област Патолошка физиологија

на одређено време од 3 године
2 извршиоца

Сарадник за избор у звање асистента за ужу 
научну област Фармакологија, клиничка 

фармакологија и токсикологија
на одређено време од 3 године

Сарадник у настави за ужу научну област 
Судска медицина

на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, медицински факултет, општи и посебни 
услови предвиђени Законом о високом образовању и Статутом Медицинског 
факултета у Београду.
ОСТАЛО: Посебан услов: кандидати који конкуришу за клиничке наставне 
предмете подносе доказ о радном односу на клиници која је наставна база 
Медицинског факултета у Београду. Пријаве са документацијом о испуња-
вању услова конкурса (у складу са Статутом Медицинског факултета и Пра-
вилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Београду), подносе се писарници Медицинског 
факултета, на наведену адресу, у року од 15 дана од дана објављивања.

преДшколска установа
„Чика јова змај“

11000 Београд, Саве Шумановића 1
тел. 011/3975-627

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 

60 дана
5 извршилаца

УСЛОВИ: више образовање, односно високо образовање на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне студије) у трајању од три 
године или високо образовање стечено на студијама другог степена (диплом-
ске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије), са или без радног искуства, обавезно пола-
гање стручног испита.

Медицинска сестра у групи
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 

60 дана
10 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа, медицинска 
сестра - васпитач, са или без радног искуства, обавезно полагање стручног 
испита.

Сервирка
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 

60 дана

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, осмогодишња школа, курс за сервирке или 
II степен стручне спреме, куварске струке, са или без радног искуства, могућа 
провера психофизичких и радних способности.
ОСТАЛО: да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом; 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 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 међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да зна језик на 
ком се остварује образовно-васпитни рад. Пријаве на конкурс (са доказима о 
испуњавању услова) послати поштом, у року од 8 дана од дана објављивања, 
са назнаком: „Конкурс за пријем у радни однос“. Уз пријаву кандидат треба 
да достави: биографију, оверене фотокопије: дипломе - сведочанства о сте-
ченом образовању, извода из матичне књиге рођених, уверења о држављан-
ству Републике Србије - не старије од 6 месеци, уверења да се против канди-
дата не води истрага и да није подигнута оптужница - не старије од 6 месеци. 
Изабрани кандидати пре закључивања уговора о раду дужни су да доставе 
лекарско уверење о одговарајућој здравственој способности. Доказ о неос-
уђиваности прибавља установа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити разматране. Одлука о избору кандидата биће донета у законском року.

универзитет у београДу
Фармацеутски Факултет
11000 Београд, Војводе Степе 450

тел. 011/3974-349

Доцент за ужу научну област Општа и 
неорганска хемија

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука, завршен 
хемијски или фармацеутски факултет. Поред наведених услова, кандидат 
треба да испуњава и друге услове предвиђене одредбама Закона о високом 
образовању и Статутом Фармацеутског факултета. Пријаве са доказима о 
испуњавању услова конкурса (у складу са Правилником о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Бео-
граду, Статутом Фармацеутског факултета и Правилником о ближим усло-
вима избора у звање наставника на Фармацеутском факултету), подносе се 
архиви Факултета, у року од 15 дана од дана објављивања.

исправка конкурса
универзитет у београДу

економски Факултет
11000 Београд, Каменичка 6

тел. 011/3021-137

Конкурс објављен 21.05.2014. године у публикацији „Послови“, 
мења се за радно место: доцент за ужу научну област Економска 
политика и развој - Национална економија и економија енергетике, 
и треба да стоји: доцент за ужу научну област Економска политика 
и развој - Национална економија и Економика енергетике. У оста-
лом делу конкурс је непромењен.

универзитет у београДу
Фармацеутски Факултет
11000 Београд, Војводе Степе 450

тел. 011/3974-349

Редовни професор за ужу научну област 
Фармацеутска технологија

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука, завр-
шен фармацеутски факултет. Поред наведених услова, кандидат треба да 
испуњава и друге услове предвиђене одредбама Закона о високом образо-
вању и Статутом Фармацеутског факултета.

Асистент за ужу научну област Токсиколошка 
хемија

на одређено време од 3 године

 Наука и образовање
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УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет, са укупном просечном оценом 
најмање осам, студент докторских студија или магистар наука из науч-
не области за коју се бира и коме је прихваћена тема докторске дисерта-
ције, смисао за наставни рад. Поред наведених услова, кандидати треба да 
испуњавају и друге услове предвиђене одредбама Закона о високом образо-
вању и Статутом Фармацеутског Факултета.
ОСТАЛО: Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса (у складу са 
Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Београду, Статутом Фармацеутског факултета и 
Правилником о ближим условима избора у звање наставника на Фармаце-
утском факултету), подносе се архиви Факултета, у року од 15 дана од дана 
објављивања.

бор

машинско-електротеХниЧка школа
19210 Бор, Зелени булевар 24

Наставник машинске групе предмета
на одређено време, са 80% радног времена

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа у школи прописани 
су чл. 120, 130 и 132 Закона о основама система образовања и васпитања. 
Посебни услови конкурса утврђени су одредбама Правилника о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника у настави у стручним школама. Уз 
пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању, уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију), извод 
из матичне књиге рођених и краћу биографију. Кандидат који буде изабран 
дужан је да пре закључења уговора о раду достави уверење о психичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученицима, не старије од 6 месе-
ци. Право учешћа на конкурсу има кандидат који није осуђиван правноснаж-
ном 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 запостављање малолетног лица 
или родоскрнављење, за кривично дело примање или давање мита, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање, о чему ће школа приба-
вити доказе по службеној дужности од СУП-а, за изабраног кандидата. Доказ 
о психофизичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима 
доставља се пре закључивања уговора о раду, а проверу психофизичких 
способности за рад са децом и ученицима вршиће Национална служба за 
запошљавање. Пријаве на конкурс слати на адресу школе, у року од 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Одлука о избору кандидата 
биће донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава.

теХниЧка школа бор
19210 Бор, Београдска 10

Наставник хемијске групе предмета
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

одсуства

УСЛОВИ: професор хемије, дипломирани хемичар, професор биологије - 
хемије, професор физике - хемије, дипломирани инжењер хемије - анали-
тички смер, дипломирани инжењер хемије - биооргански смер, дипломира-
ни хемичар опште хемије, дипломирани хемичар за истраживање и развој, 
дипломирани хемичар, смер хемијско инжењерство, мастер хемичар, мастер 
професор хемије, мастер физикохемичар, мастер инжењер технологије, мас-
тер инжењер металургије.

Стручни сарадник - педагог
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

одсуства

УСЛОВИ: филозофски факултет - одсек педагогија, професор педагогије, 
дипломирани школски психолог - педагог.

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

одсуства

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књи-
жевност, мастер филолог (студијски програм англистика), мастер професор 
језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно про-
фил енглески језик и књижевност).

Наставник српског језика и књижевности
са 16,67% радног времена, на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за српски језик и југо-
словенску књижевност, професор, односно дипломирани филолог за југосло-
венску књижевност и српскохрватски језик, професор, односно дипломира-
ни филолог за југословенску књижевност и општу књижевност, професор 
југословенске књижевности са страним језиком, професор српског језика и 
књижевности, професор српске књижевности и језика, професор српске књи-
жевности и језика са општом књижевношћу, дипломирани филолог за књи-
жевност и српски језик, дипломирани филолог за српски језик и књижевност, 
професор српског језика са југословенским језицима, професор југословенске 
књижевности и српског језика, мастер професор језика и књижевности (сту-
дијски програми: Српски језик и српска књижевност), мастер професор језика 
и књижевности (студијски програм: Српска филологија: српски језик и линг-
вистика), мастер професор језика и књижевности (студијски програм: Српска 
књижевност и језик), мастер филолог (студијски програм: филологија, моду-
ли: српски језик и српски језик и компаративна књижевност), мастер филолог 
(студијски програм: Српски језик и књижевност).
ОСТАЛО: да кандидат поред општих услова испуњава и следеће услове: 
одговарајуће образовање из члана 8 став 2 и 4 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13); 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена казна затвора у трајању од најмање 3 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 кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање (доказ прибавља школа); држављанство Републике Србије; да 
зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. У складу са чланом 
130 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања, психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за 
послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Уз пријаву 
са кратком биографијом доставити оригинале или оверене копије, не старије 
од 6 месеци, следећих докумената: дипломе о стеченом образовању, уве-
рења о држављанству, извода из матичне књиге рођених, лекарског уверења 
(подноси се пре закључења уговора о раду). Рок за подношење пријаве је 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, са назнаком: „За оглас“. 
Пријаве слати на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати.

ош „петар раДовановиЋ“
19215 Злот

тел. 030/2561-022

Професор разредне наставе
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

одсуства и одсуства са рада ради неге детета, за рад у 
реонској школи на Кобили

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеним занимањима, прописан 

 Наука и образовање
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Правилником о врсти и степену стручне спреме наставника, стручних сарад-
ника и сарадника у настави у основној школи и чланом 8 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 
55/13). Сходно одредбама члана 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), у радни однос у 
установи може да буде примљено лице ако има: одговарајуће образовање, 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело којим 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 кривична дела 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 санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
држављанство Републике Србије. Уз пријаву на оглас приложити: оригинал 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију) и уверење о држављан-
ству РС. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду, а доказ 
о неосуђиваности прибавља школа. Пријаве слати на горенаведену адресу, 
са назнаком: „За конкурс“. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.

чАчАК

музиЧка школа
„Др војислав вуЧковиЋ“

32000 Чачак, Цара Душана 25
тел. 032/222-282

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајућег занимања. Кандидати 
за директора школе треба да испуњавају услове прописане чланом 8 став 2, 
чланом 59 и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања: 
одговарајуће високо образовање прописано чланом 8 став 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (високо образовање стечено на студија-
ма 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 четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године) за наставника ове врсте школе 
и подручја рада, педагога и психолога, дозвола за рад, тј. положен испит за 
лиценцу, односно стручни испит за наставника, педагога и психолога; нај-
мање 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 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 или давање мита, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да знају језик на 
ком се остварује образовно-васпитни рад; обука и положен испит за дирек-
тора 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. 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 образовање 
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 школе“ или лично у просторији секретара школе, од 09,00 до 13,00 
часова. За потребне информације обратити се секретару школе.

јАгодИНА

висока меДицинска школа
струковниХ стуДија

35230 Ћуприја, Лоле Рибара 1/2
тел. 035/401-170

Наставник вештина за ужу област Анатомија и 
физиологија са патофизиологијом

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, медицински  факултет, способност за 
наставни рад, 3 године радног искуства у извођењу практичне наставе на 
високошколској установи, уписане докторске студије из одговарајуће области.

Наставник вештина за ужу област Здравствена 
нега

на одређено време од 3 године
3 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, Мегатренд факултет за менаџмент 
у здравству, способност за педагошки рад, 5 година радног искуства у 
извођењу практичне наставе на високошколској установи, уписане докторске 
студије из одговарајуће области.

Наставник вештина за ужу научну област 
Здравствена нега

на одређено време од 3 године
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршене академске студије на меди-
цинском факултету, студијски програм здравствене неге, уписане докторске 
студије, 3 године радног искуства у високошколским установама, способност 
за наставни рад.

Наставник вештина за ужу област 
Фармакологија са фармацијом

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, фармацеутски факултет, способност за 
педагошки рад, 5 година радног искуства у извођењу практичне наставе на 
високошколској установи, уписане специјалистичке студије из одговарајуће 
области.

Наставник вештина за ужу област Хемија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, технолошки факултет, способност за 
наставни рад, 3 године радног искуства у извођењу практичне наставе на 
високошколској установи.

Наставник вештина за ужу област Исхрана и 
дијететика

на одређено време од 3 године
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УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, пољопривредни факултет, смер пре-
храмбена технологија, способност за наставни рад, 5 година радног искуства 
у извођењу практичне наставе на високошколској установи, уписане доктор-
ске студије из одговарајуће области.

Наставник страног језика за ужу област 
Енглески језик

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, филолошки факултет, одсек за енглески 
језик, способност за наставни рад, завршене мастер студије из одговарајуће 
области.

ОСТАЛО: Општи и посебни услови предвиђени су Законом о високом обра-
зовању, Статутом школе, Правилником о систематизацији радних места. 
Пријаве на конкурс, са биографијом и прилозима којима кандидат доказује да 
испуњава услове конкурса, подносе се у року од 8 дана од дана објављивања, 
на адресу: Висока медицинска школа струковних студија, Ћуприја, Лоле Риба-
ра 1/2. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

КИКИНдА

ош „јован јовановиЋ змај“
23330 Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића 13

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће високо образовање из члана 8 
ст. 2 Закона о основама система образовања и васпитања (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. године 
или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године), за 
наставника 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 (српског и мађар-
ског језика); неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кри-
вично дело примање 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 пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву на 
конкурс приложити: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом одговарајућем високом образовању, оверен препис или оверену фото-
копију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту 
за наставника, педагога или психолога, уверење о држављанству Републи-
ке 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, доказ о знању језика на ком се изводи образовно-васпитни 
рад, лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима - подноси се пре закључења уговора о раду. Уве-
рење да кандидат није осуђиван за кривична дела утврђена чланом 120 ст. 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља шко-
ла. Изабрани кандидат је дужан да савлада обуку и положи испит за дирек-
тора ради стицања лиценце за директора на начин и у роковима које проп-
ише министар, а у складу са чл. 59 Закона о основама система образовања 
и васпитања (министар још није прописао програм обуке и испита, начин и 
поступак полагања испита за директора).

ОСТАЛО: Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разма-
трање. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања. Пријаве доставити на 
адресу школе, са назнаком: „Конкурс за директора“.

гимназија „Душан васиљев“
23300 Кикинда, Др Зорана Ђинђића 7

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање за наставника 
или педагога или психолога у гимазији стечено на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке 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 (оригинал или оверена фотокопија дипломе о 
стеченом одговарајућем високом образовању); држављанство РС (уверење 
о држављанству); уверење о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са ученицима тражиће се накнадно од изабраног кандидата, 
пре закључења уговора о раду; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца или за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање (овај доказ прибавља 
школа пре доношења одлуке о избору); да има дозволу за рад, обуку, поло-
жен испит за директора установе (уколико нема положен испит за директора, 
дужан је да га положи у законом прописаном року); најмање 5 година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни 
рад. Уз пријаву кандидат треба да достави: извод из матичне књиге рође-
них, потписану и оверену потврду установе о најмање 5 година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања, биографске податке са прегледом кретања у служби, оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно валидан доказ 
о положеном испиту за лиценцу за наставника или педагога или психоло-
га, фотокопију личне карте, доказ да зна језик на ком се остварује образов-
но-васпитни рад (диплома издата на том језику или уверење да је лице поло-
жило испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе), 
оквирни план рада за време мандата, доказе о поседовању организационих 
способности (факултативно).

ОСТАЛО: Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Благовременом пријавом на конкурс се сматра пријава која је непосредно 
предата школи пре истека рока утврђеног у конкурсу или је пре истека тог 
рока предата пошти у облику препоручене пошиљке. Пријаву са документа-
цијом доставити лично у секретаријат школе или поштом, на горенаведену 
адресу, са назнаком: „Конкурс за директора“. Рок за подношење пријаве је 15 
дана од дана објављивања.

среДња школа
„Доситеј обраДовиЋ“

23330 Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића 11
тел. 0230/81-434

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат поседује високо образовање стечено на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске сту-
дије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо 

 Наука и образовање



Бесплатна публикација о запошљавању 35  28.05.2014.  |  Број 571  |   

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 те врсте школе и 
подручја рада, за педагога или психолога; да поседује лиценцу за рад; нај-
мање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; положен испит за директора уста-
нове (изабрани директор који нема положен испит за директора школе дужан 
је да исти положи у року од годину дана од дана ступања на дужност); да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
(лекарско уврење доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о 
раду); да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање (доказ прибавља школа); да је држављанин Републике 
Србије.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: оверену копију дипломе 
о стеченом високом образовању, оверену копију лиценце за рад, потврду да 
има најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања (подноси се у оригиналу), 
уверење да има положен испит за директора установе (кандидат који нема 
положен испит за директора школе дужан је да приложи писмену изјаву да 
ће овај испит положити у року од годину дана од дана ступања на дужност, 
односно од дана доношења подзаконског акта који регулише ову област), 
лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење доставља изабрани кандидат, пре 
закључења уговора о раду), уверење надлежног суда да против њега није 
покренута истрага, нити подигнута оптужница (да није старије од 30 дана), 
уверење о држављанству Републике Србије које није старије од 6 месеци 
(оригинал или оверена копија), извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена копија), биографију са кратким прегледом кретања у служби. 
Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања. Пријаве на конкурс могу се 
поднети лично у секретаријату школе или поштом на горенаведену адресу, 
са назнаком: „За конкурс за директора“. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће бити узете у разматрање. Додатне информације о конкурсу могу се 
добити на горенаведени број телефона (секретар школе).

КосовсК А мИТровИцА

преДшколска установа
„наша раДост“

38430 Ораховац, Немањина 9

Васпитач
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

боловања

УСЛОВИ: одговарајуће више образовање, односно одговарајуће високо обра-
зовање на студијама првог степена (основне струковне студије или основне 
академске студије), у трајању од три године или на студијама другог степена 
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије) - васпитач; да кандидат није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, да има психич-
ку, физичку и здравствену способност и да је држављанин Републике Србије. 
Уз пријаву приложити следећу документацију: оверену фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци), уверење да кандидат није осуђиван 
и да није под истрагом. Лекарско уверење се подноси пре закључења угово-
ра. Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања. Пријаве се 
достављају поштом или на адресу установе лично. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати.

КрАгУјЕвАц

правни Факултет у крагујевцу
34000 Крагујевац, Јована Цвијића 1

тел. 034/306-500

Сарадник у настави за ужу Међународноправну 
научну област

на одређено време од једне године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из чл. 71 Закона о високом образо-
вању и чл. 127 Статута Правног факултета у Крагујевцу.

Сарадник у настави за ужу научну област 
Римско право

на одређено време од једне године
2 извршиоца

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из чл. 71 Закона о високом образо-
вању и чл. 127 Статута Правног факултета у Крагујевцу.

ОСТАЛО: други општи и посебни услови прописани Законом, Статутом и дру-
гим актима Правног факултета у Крагујевцу. Пријаву на конкурс са доказима 
о испуњености услова, као и доказе из чл. 62 ст. 3 Закона о високом образо-
вању, слати на горенаведену адресу. Рок за пријаву је 8 дана.

основна школа
„станислав сремЧевиЋ“

34000 Крагујевац, Лазе Маринковића 54
тел. 034/300-750

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање из чл. 8 став 2 
Закона о основама система образовања и васпитања, за наставника основне 
школе, педагога или психолога; да поседује дозволу за рад наставника, педа-
гога или психолога; обука и положен испит за директора установе; најмање 
5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 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 и давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
држављанство Републике Србије и да зна језик на ком се изводи образов-
но-васпитни рад у школи.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити следеће доказе: оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, оверен пре-
пис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, однос-
но испиту за лиценцу, потврду о најмање 5 година рада у области образо-
вања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, уверење о 
држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених, доказ о 
знању језика на ком се остварује образовно-васпитни рад у школи (уколико 
одговарајуће образовање није стечено на том језику), радну биографију са 
кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора 
школе за време мандата. Доказ о неосуђиваности и доказ о непостојању дис-
криминаторног понашања - прибавља школа. Доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности кандидат је дужан да достави пре закљу-
чења уговора о раду. Пријаве на конкурс подносе се у затвореним ковертама, 
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са назнаком: „За конкурс за директора школе“, лично или поштом на горена-
ведену адресу. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара, 
на број телефона: 034/300-750. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање. 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 школе. Рок за 
пријаву је 15 дана од дана објављивања.

Дом уЧеника среДњиХ школа
34000 Крагујевац, Саве Ковачевића 23

тел. 034/303-401

Шеф финансијске службе

УСЛОВИ: у складу са чл. 28 Правилника о организацији и систематизацији 
послова и задатака у Дому ученика средњих школа у Крагујевцу, услови које 
радник треба да испуњава за обављање послова и задатака шефа финан-
сијске службе су: VII/1 степен стручне спреме, високо образовање на основ-
ним студијама у трајању од најмање 4 године или високо образовање на 
студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалис-
тичке струковне студије или специјалистичке академске студије) из области 
економских наука; три године радног искуства на пословима рачуноводства; 
психичка, физичка и здравствена способност за рад са ученицима; да канди-
дат није правноснажном пресудом осуђиван за кривична дела за која је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање шест месеци, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Прија-
ве на оглас са доказима о испуњености услова слати на горенаведену адресу. 
Више информација на број телефона: 034/303-401. Рок за пријаву је 8 дана.

универзитет у крагујевцу
прироДно-математиЧки Факултет

34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12
тел. 034/336-223

Доцент за ужу научну област Математичка 
анализа са применама

у Институту за математику и информатику, на одређено 
време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из области математичких нау-
ка. Остали услови утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник 
РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12 и 89/13), Статутом Универзитета 
у Крагујевцу, Правилником о ближим условима и поступку за избор у звање 
наставника Универзитета у Крагујевцу, Статутом Факултета и Правилником о 
систематизацији послова и радних задатака Факултета, у складу са којима ће 
бити извршен избор пријављених кандидата.

Наставник страног језика за ужу област 
Енглески језик

на Катедри општеобразовних предмета, на одређено време 
4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор енглеског језика. Остали 
услови утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 
76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12 и 89/13), Статутом Универзитета у Крагује-
вцу, Правилником о ближим условима и поступку за избор у звање настав-
ника Универзитета у Крагујевцу, Статутом Факултета и Правилником о систе-
матизацији послова и радних задатака Факултета, у складу са којима ће бити 
извршен избор пријављених кандидата.

ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу поред општих услова треба да испуња-
вају и посебне услове прописане законом и наведеним општим актима. Уз 
пријаву неопходно је доставити: биографију са подацима о досадашњем 
раду, оверену фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој стручној спре-
ми и списак и сепарате објављених радова, односно радова за који поседују 
потврду да су прихваћени за објављивање до момента пријаве на конкурс. 

Кандидати су, такође, дужни да уз пријаву на конкурс доставе и одговарајуће 
доказе надлежних органа поводом чињенице да нису правноснажном пре-
судом осуђени за кривично дело против полне слободе, фалсификовања 
јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у 
обављању послова у високошколској установи. Рок за пријављивање је 15 
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.

Друга крагујеваЧка гимназија
34000 Крагујевац, Ђуре Пуцара Старог 2

тел. 034/341-398

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање из чл. 8 став 2 
Закона о основама система образовања и васпитања, за наставника те врсте 
школе (гимназије), педагога или психолога; да поседује дозволу за рад 
наставника, педагога или психолога (стручни испит, тј. лиценцу за рад); нај-
мање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; уверење да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита и 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 да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (прибавља 
школа пре доношења одлуке о избору); држављанство Републике Србије. 
Изабрани кандидат је дужан да положи испит за директора у року од годину 
дана од дана ступања на дужност, тј. од дана доношења подзаконског акта 
којим се регулише ова материја. Лекарско уверење о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима (не старије 
од 6 месеци) - подноси се пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити следеће доказе: оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, оверен пре-
пис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу, потврду да има најмање 5 година рада у области обра-
зовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), извод из матичне 
књиге рођених (не старији од 6 месеци), доказ о знању језика на ком се ост-
варује образовно-васпитни рад, радну биографију и оквирни план рада за 
време мандата и доказе о организационим способностима. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити код секретара, на број телефона: 034/341-398. 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за 
пријаву је 15 дана од дана објављивања.

Факултет меДицинскиХ наука
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 034/306-800

Наставник у звању ванредног професора за ужу 
научну област Интерна медицина

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински факултет, док-
торат из научне области за коју се бира и завршена одговарајућа специја-
лизација.

Наставник у звању ванредног професора за ужу 
научну област Интерна медицина

на одређено време 5 година

 Наука и образовање



Бесплатна публикација о запошљавању 37  28.05.2014.  |  Број 571  |   

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински факултет, док-
торат из научне области за коју се бира и завршена одговарајућа специја-
лизација.

Наставник у звању доцента за ужу научну 
област Радиологија

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински факултет, док-
торат из научне области за коју се бира и завршена одговарајућа специја-
лизација.

Наставник у звању доцента за ужу научну 
област Интерна медицина

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински факултет, док-
торат из научне области за коју се бира и завршена одговарајућа специја-
лизација.

Наставник у звању доцента за ужу научну 
област Интерна медицина

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински факултет, док-
торат из научне области за коју се бира и завршена одговарајућа специја-
лизација.

Наставник у звању доцента за ужу научну 
област Интерна медицина

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински факултет, док-
торат из научне области за коју се бира и завршена одговарајућа специја-
лизација.

Сарадник у звању асистента за ужу научну 
област Психијатрија

на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, са укупном просечном оценом нај-
мање осам и уписане докторске академске студије или магистар медицинских 
наука коме је прихваћена тема докторске дисертације и завршена одгова-
рајућа специјализација.

Сарадник у звању асистента за ужу научну 
област Психијатрија

на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, са укупном просечном оценом нај-
мање осам и уписане докторске академске студије или магистар медицинских 
наука коме је прихваћена тема докторске дисертације и завршена одгова-
рајућа специјализација.

Сарадник у настави за ужу научну област 
Физикална медицина и рехабилитација

на одређено време 1 година

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

ОСТАЛО: услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о високом обра-
зовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005), Статутом Универзитета у Крагујевцу, 
Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања 
наставника Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета медицинских 
наука у Крагујевцу, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених 

кандидата. Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, фотокопију дипло-
ма, списак стручних и научних публикација и по један примерак тих публи-
кација. Конкурсну документацију доставити и у електронској форми. Рок за 
пријаву је 15 дана.

КрАљЕво

ош „попински борци“
36210 Врњачка Бања, Хероја Маричића 12

тел. 036/611-440

Школски педагог
на одређено време, док траје први мандат директору школе

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа из члана 24 Зако-
на о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13), кандидат 
треба да испуњава услове у складу са чл. 8 став 4 и чл. 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 
52/2011 и 55/2013) и да има одговарајуће образовање, у складу са Правилни-
ком о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013). Уз пријаву 
на конкурс доставити: уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), 
извод из матичне књиге рођених, оригинал или оверен препис/фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, доказ о испуњености услова из члана 8 став 
4 Закона о основама система образовања и васпитања (посебна потврда да 
је у току студија положио испите из педагогије и психологије, односно да има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од нај-
мање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова или уверење о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу), доказ о испуњености услова из члана 120 став 1 тачка 5 
Закона о основама ситема образовања и васпитања - за извођење наставе на 
српском језику (уколико кандидат није стекао средње, више или високо обра-
зовање на српском језику у обавези је да достави доказ да је положио испит 
из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе). Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Пријаве слати на адресу 
школе. Детаљније информације на број телефона: 036/611-440. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

КрУШЕвАц

ош „страХиња поповиЋ“
37206 Дворане

тел. 037/698-104

Директор

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава следеће 
услове: поседовање одговарајућег високог образовања из члана 8 Закона о 
основама система образовања и васпитања (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; поседовање дозволе за рад (лиценце); посе-
довање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и уче-
ницима; поседовање држављанства Републике Србије; знање језика на ком 
се изводи образовано-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на том језику); потврда о радном искуству; преглед кре-
тања у служби са биографским подацима (необавезно); докази о стручним 
и организационим способностима (необавезно). Рок за пријављивање је 15 
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање.
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лЕсКовАц

основна школа
„вожД караЂорЂе“

16000 Лесковац, Видоја Смилевског 8
тел. 016/284-611

Директор
за период од четири године

УСЛОВИ: стечено одговарајуће високо образовање на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке 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; одговарајуће образовање за наставника основне 
школе, за педагога или психолога; да кандидат има дозволу за рад, обуку 
и положен испит за директора установе; најмање пет година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
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 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 да за њега није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Репу-
блике Србије.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат прилаже: биографске податке, 
односно преглед кретања у служби са биографским подацима, оверен препис 
или фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању, 
оверен препис или фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу - 
стручном испиту (дозвола за рад), потврду о раду у установи на послови-
ма образовања и васпитања, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци), уверење да није под истрагом, доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима (дос-
тавља се након доношења одлуке о избору). Доказ о неосуђиваности - извод 
из казнене евиденције МУП-а, прибавља школа по службеној дужности. 
Испит за директора установе изабрани кандидат је дужан да положи у закон-
ском року, након доношења подзаконског акта од стране министра просвете. 
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве са документацијом слати на 
наведену адресу. Ближа обавештења о конкурсу могу се добити код секрета-
ра школе и на број телефона: 016/284-611.

основна школа
„вожД караЂорЂе“

16000 Лесковац, Видоја Смилевског 8
тел. 016/284-611

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутне запослене преко 

60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидат треба 
да има стечено одговарајуће образовање у складу са чл. 8 став 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 
52/11 и 55/13), 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; да 
испуњава услове у складу са Правилником о степену и врсти образовања 

наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013); образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодова - наставник који 
је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из чл. 
8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 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 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 прортив полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
држављанство Републике Србије, да зна језик на ком се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс поднети: извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), диплому о стеченом обра-
зовању, као и доказ да кандидат има образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе 
у установи, у скалду са ЕСПБ (уверење одговарајуће високошколске уста-
нове о броју бодова и оверена фотокопија индекса о положеним испитима 
из педагогије и психологије). Сва документа се прилажу као оверене фото-
копије. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са ученицима доставља се пре закључења уговора о раду, а доказ о неос-
уђиваности прибавља школа. По истеку конкурсног рока директор врши ужи 
избор кандидата које упућује на претходну психолошку процену способности 
за рад са ученицима. Психолошку процену способности за рад са ученицима 
врши надлежна служба за послове за запошљавање, применом стандардизо-
ваних поступака. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. 
Пријаве слати на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе, лично или на број телефона: 016/284-611.

преДшколска установа „млаДост“
16240 Медвеђа, Васе Смајића 16

тел. 016/891-137

Педагог
на одређено време до повратка раднице са породиљског 

одсуства и одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), по пропису који је уређивао високо образовање почев од 
10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године, дипломирани педагог.

Васпитач у васпитној групи у Медвеђи
на одређено време до повратка раднице са функције

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме у наведеном занимању.

ОСТАЛО: поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом, поседовање држављанства Републике Србије, неосуђиваност прав-
носнажном 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-
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ног лица или родоскрнављење, за кривично дело примања или давања мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за канди-
дата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс приложити: доказ 
о поседовању држављанства Републике Србије (уверење о држављанству и 
извод из матичне књиге рођених), оверен препис/фотокопију дипломе о сте-
ченој стручној спреми, уверење о положеном стручном испиту (уколико лице 
има положен стручни испит). Лекарско уверење се доставља пре закључи-
вања уговора о раду, док је установа дужна да по службеној дужности при-
бави уверење да кандидат није осуђиван за горенаведена кривична дела. 
Пријаве слати поштом или лично доставити на адресу установе.

меДицинска школа
16000 Лесковац, Боре Димитријевића Пиксле 1

тел. 016/3441-022

Професор енглеског језика
на одређено време до повратка раднице са породиљског 

боловања, са 66,67% радног времена

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за енглески језик; про-
фесор, односно дипломирани филолог за енглески језик - мастер.

Школски педагог
на одређено време до повратка раднице са породиљског 

боловања, са 50% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани педагог; професор педагогије; дипломирани школ-
ски педагог; дипломирани педагог - мастер; професор педагогије - мастер; 
дипломирани школски педагог - мастер.

ОСТАЛО: За оба радна места кандидати су дужни да испуњавају услове про-
писане чл. 120 и 121 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13). Предвиђено је психолошко тести-
рање кандидата. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Ближе 
информације могу се добити на број телефона: 016/3441-022.

основна школа
„бранко раДиЧевиЋ“

16253 Брестовац
тел. 016/782-206

Наставник музичке културе
са 80% радног времена и наставник хора виших разреда 
са 10% радног времена (укупно 90% радног времена), на 
одређено време ради замене одсутне запослене преко 60 
дана, до повратка запослене са породиљског одсуства и 
одсуства ради неге детета, за рад у централној школи у 

Брестовцу

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: одговарајуће образовање 
из члана 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи и Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из 
изборних предмета у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, 
бр. 11/2012 и 15/2013); 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 малолегног 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 да за њега није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Репу-
блике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити (оригинал или оверена копија 
документације не сме бити старија од шест месеци): уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених, оверен препис/фотокопију дипломе о 
стеченој стручној спреми, потврду/уверење да кандидат има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено 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. 
Уколико кандидат није стекао образовање на српском језику, у обавези је 
да достави доказ да је положио испит из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе. Лекарско уверење о психофизичкој способ-
ности за рад са децом кандидат прилаже пре закључења уговора о раду, док 
уверење из казнене евиденције за горенаведена дела прибавља школа по 
службеној дужности. У поступку одлучивања о избору наставника директор 
школе вршиће ужи избор кандидата које упућује на проверу психофизичких 
способности за рад са децом и ученицима, пре доношења коначне одлуке о 
избору. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима 
врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизова-
них поступака. О месту и датуму провере биће обавештени по истеку рока за 
подношење пријава. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
на конкурс слати на адресу школе. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе, на број телефона: 016/782-206.

поништење конкурса
основна школа
„зенељ ХајДини“

16240 Медвеђа
тел. 064/3394-331

Конкурс објављен 14.05.2014. године у публикацији „Послови“, за 
радно место: директор, поништава се у целости.

Хемијско-теХнолошка школа
„божиДар ЂорЂевиЋ кукар“

16000 Лесковац, Влајкова 94

Наставник физике
са 10% радног времена, на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању. Поред општих 
услова за пријем у радни однос, утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду 
(„Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13), кандидати треба да 
испуњавају и посебне услове утврђене чл. 8, 120 и 121 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), 
чланом 2 став 1 тачка 20 Правилника о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл. глас-
ник 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 и 8/11): да кандидат 
има одговарајуће високо образовање које је стечено на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије и спе-
цијалистичке 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 Европским 
системом преноса бодова (кандидат који је у току студија положио испите 
из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу, сматра се да има образовање из горенаведених дисциплина); да 
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има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које 
се изриче 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 међународним правом, без обзира за изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; држављанство Републике Србије; да зна језик на ком 
се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву са кратком биографијом приложити: CV, доказ о одго-
варајућем високом образовању (оригинал или оверена фотокопија дипломе 
траженог степена и врсте образовања или уверења ако диплома није уруче-
на, које не сме бити старије од 6 месеци); доказ о образовању из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (оригинал 
или оверена фотокопија доказа који издаје високошколска установа, односно 
уверење или други одговарајући документ о положеном испиту из педагогије 
и психологије у току студија или доказ о положеном стручном испиту, однос-
но о положеном испиту за лиценцу); уколико кандидат није стекао средње, 
више или високо образовање на српском језику у обавези је да достави доказ 
да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високош-
колске установе; уверење о држављанству - не старије од 6 месеци (ориги-
нал или оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених, у оригиналу 
или оверена фотокопија. Оверене копије поднетих доказа уз пријаву не смеју 
бити старије од 6 месеци. Проверу психолошких способности за рад са децом 
и ученицима обавиће надлежна служба за запошљавање у Лесковцу, за кан-
дидате које упути директор школе, након извршеног ужег избора кандидата 
који испуњавају услове конкурса. Уверење из казнене евиденције прибавља 
школа по службеној дужности од надлежне полицијске управе. Лекарско уве-
рење подноси се пре закључења уговора о раду, и то од стране кандидата 
који је примљен по конкурсу. Фотокопије докумената које нису оверене од 
стране надлежног органа неће се узети у обзир. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања. Пријаве слати на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.

лоЗНИцА

преДшколска установа „бамби“
15300 Лозница, Генерала Јуришића 3

тел. 015/882-122

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 (изузетно став 
3), члана 59 и члана 120 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; дозвола за рад (лиценца); савладана обука и положен испит за дирек-
тора установе (програм обуке за директора установе и правилник о пола-
гању испита за директора установе нису донети, па ће изабрани кандидат 
бити у обавези да у законском року положи испит за директора); најмање 
пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања, у складу са чланом 56 став 3, односно 
најмање 10 година рада у предшколској установи, у складу са чланом 59 став 
4 Закона о основама система образовања и васпитања; психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и ученицима (доказ о испуњености 
услова подноси се пре закључења уговора о раду, у оригиналу); држављан-
ство РС; 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 примање мита или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против 

човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; најмање 5 година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања (доказ о испуњености услова прибавља установа); да зна језик на ком 
се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз молбу доставити: оверену фотокопију дипломе о стеченој струч-
ној спреми, оверену фотокопију дозволе за рад - лиценце, доказ о радном 
искуству у области образовања и васпитања, уверење о држављанству 
(оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци), извод из мати-
чне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију), потврду о радном 
искуству, биографске податке са прегледом кретања у служби. Пријаве са 
доказима слати у затвореним ковертама, на адресу установе, са назнаком: 
„За конкурс за директора установе - не отварај“, у року од 15 дана од дана 
објављивања. Решење о избору директора, у року од 8 дана од протека рока 
из члана 60 став 7 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/09) - доставља се свим учесницима конкурса. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве Управни одбор неће разматрати. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара установе и на горенаведени 
број телефона.

НИШ

прироДно-математиЧки Факултет
18000 Ниш, Вишеградска 33

тел. 018/533-015

Сарадник у звању асистента за ужу научну 
област Физичка географија

на Одсеку за географију, на одређено време од 36 месеци

УСЛОВИ: магистар географских наука из области физичке географије, ако је 
прихваћена тема докторске дисертације из области физичке географије или 
доказ да је кандидат студент докторских студија из поменуте области, као и 
да је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом нај-
мање осам. Кандидат уз пријаву треба да достави: биографију, оверен пре-
пис дипломе о завршеној магистратури или доказ да је студент докторских 
студија, списак научних радова, као и саме радове. Рок за пријаву је 15 дана.

ош „вук караџиЋ“
18210 Житковац, Ратка Јовића 10

тел. 018/887-055

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка запосленог са боловања

УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема у складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи; пси-
хичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима (уве-
рење доставља само изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду); да 
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања 
(доказ прибавља школа по службеној дужности); држављанство Републике 
Србије; образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова. Кандидат уз пријаву треба да достави: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству РС 
(не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, потврду високош-
колске установе о образовању из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу 
са ЕСПБ. Проверу психофизичких способности кандидата који испуњавају све 
услове конкурса, а који су се благовремено и са потпуном документацијом 
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пријавили на конкурс и који уђу у ужи избор, извршиће Национална служба 
за запошљавање у Нишу, применом стандардизованих поступака. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

НовИ пА ЗАр

ош „братство“
36300 Нови Пазар, Гојка Бачанина 50

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка раднице са породиљског 

одсуства и неге детета

Наставник немачког језика
на одређено време до повратка раднице са породиљског 

одсуства и неге детета

Наставник српског језика
са 20% норме, на одређено време до повратка раднице са 

породиљског одсуства и неге детета

УСЛОВИ: образовање у складу са чланом 8 став 2 до 4 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) 
и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
11/2012 и 15/2013); да кандидати испуњавају услове за пријем у радни однос 
у складу са чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања. 
Уз пријаву на конкурс поднети следећа документа: доказ о поседовању одго-
варајућег образовања (оригинал или оверена копија), уверење о држављан-
ству и извод из матичне књиге рођених. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узимати у разматрање. Документа донети лично или слати на 
адресу школе.

гимназија тутин
36320 Тутин, 7. јула 18

тел. 020/811-148

Професор рачунарства и информатике
на одређено време до повратка раднице са породиљског 

боловања

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају услове у погледу врсте и степена стру-
чне спреме предвиђене Правилником о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији. Конкурс је отворен 
15 дана од дана објављивања. Уз пријаву на конкурс доставити: оверен пре-
пис дипломе, лекарско уверење, уверење о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених, уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела пред-
виђена кривичним законом, односно да не постоји забрана обављања посло-
ва. Пријаве са потпуном документацијом слати на адресу школе. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

универзитет у новом пазару
36300 Нови Пазар, Димитрија Туцовића бб

тел. 020/338-420

Наставник у звање редовног професора за ужу 
научну област Финансије

Наставник у звање ванредног професора за ужу 
научну област Специјално физичко васпитање

у трајању од пет година

Наставник у звање доцента за ужу научну 
област Криминалистичко безбедносне науке

у трајању од пет година

Асистент за ужу научну област 
Криминалистичко безбедносне науке

у трајању од три године

Наставник у звање ванредног професора за ужу 
научну област Фикх
у трајању од пет година

Наставник у звање ванредног професора за ужу 
научну област Хадиса

у трајању од пет година

Наставник у зање доцента за ужу научну област 
Исламска педагогија

у трајању од пет година

УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс поднети: биографију, оверене фотокопије 
диплома о завршеним основним, мастер/магистарским и докторским студија-
ма, оверену фотокопију претходног избора у звање, списак објављених радо-
ва и радове, уџбеничку литературу и сл. Пријаве се подносе правној служ-
би Универзитета, Димитрија Туцовића бб, Нови Пазар. Образац захтева за 
пријаву на конкурс за избор у звање и заснивање радног односа може се пре-
узети на сајту Универзитета у Новом Пазару: www.uninp.еdu.rs. Непотписане, 
неблаговремене и непотпуне пријаве неће сe разматрати.

НовИ с А д

ош „јован јовановиЋ змај“
21213 Змајево, Ивана Милутиновића 64

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање из члана 8 став 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 
52/11 и55/13) - високо образовање стечено на студијама другог степена - 
мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије, по пропису који уређује високо образовање 
почев до 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; поседовање дозволе за рад - лиценце, поседовање психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима, посе-
довање држављанства Републике Србије, знање језика на ком се изводи 
образовно-васпитни рад, најмање пет година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, неос-
уђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрнављење, за 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.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: доказ о држављанству (оригинал 
или оверен препис, не старији од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверен препис, не старији од 6 месеци), фотокопију/оверен 
препис дипломе о стеченом образовању, фотокопију/оверен препис доку-
мента о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту, потврду о 
радном искуству у просвети, оверену фотокопију уверења о положеном испи-
ту за директора установе (пријава која не буде садржала ово уверење неће 
се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат биће у обавези да у закон-
ском року положи испит за директора школе), преглед кретања у служби са 
биографским подацима. Уверење да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
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ма система образовања и васпитања - прибавља школа. Лекарско уверење о 
психичкој и здравственој способности за рад са ученицима подноси се након 
доношења одлуке о избору. Рок за пријављивање је 15 дана. Пријаве се дос-
тављају на адресу школе, са назнаком: „Конкурс за директора“. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближа обавештења 
могу се добити код секретара школе, на број телефона: 021/726-700.

економско-трговинска школа
21220 Бечеј, Браће Тан 1
тел/факс: 021/6915-353

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: високо образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања за наставника средње стручне школе у подручју 
рада економија, право и администрација и подручју рада трговина, угос-
титељство и туризам, за педагога и психолога; дозвола за рад наставника, 
педагога или психолога; обука и положен испит за директора школе (до 
расписивања конкурса, Правилник о начину и поступку полагања испита за 
директора није прописан, па ће кандидат који буде изабран бити у обавези 
да исти положи у року од годину дана од ступања на дужност); најмање пет 
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 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 да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављан-
ство Републике Србије.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: биографију са кратким прегледом 
кретања у служби и предлогом програма рада директора школе у наредном 
мандату, оверену фотокопију дипломе, оверену копију уверења о положеном 
стручном испиту - испиту за лиценцу, доказ о положеном испиту за директора 
школе, потврду о радном стажу у области образовања и васпитања и оверену 
фотокопију уверења о држављанству у последњих шест месеци. Уверење о 
неосуђиваности прибавља школа. Лекарско уверење доставља се пре закљу-
чивања уговора о раду. Пријава са доказима о испуњавању услова подноси 
се на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

економско-трговинска школа
21220 Бечеј, Браће Тан 1
тел/факс: 021/6915-353

Наставник математике

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених 
Законом о раду, потребно је да кандидат 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) и Правилником о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама (доказ се подноси уз пријаву на конкурс): професор математике, 
дипл. математичар, математичар - математика финансија; образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 
шест бодова праксе у установи, у складу са чланом 8 став 4 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 
55/2013) - доказ се подноси уз пријаву на конкурс; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима (доказ се подноси пре закључи-

вања уговора о раду); да није осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но 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 обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (доказ прибавља школа); држављан-
ство Републике Србије (доказ се подноси уз пријаву на конкурс); да зна језик 
на ком се остварује образовно-васпитни рад (доказ уз пријаву на конкурс). 
Доказе приложити у оригиналу или у овереним фотокопијама. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаву са доказима 
доставити на горенаведену адресу.

среДња струЧна школа
„Др раДивој увалиЋ“

21400 Бачка Паланка, Трг братства и јединства 23

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуни следеће услове: 
одговарајуће високо образовање 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 на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; да испуњава услове за наставника стручне школе за 
подручје рада економија, право, администрација и трговина, угоститељство, 
туризам, за педагога и психолога; дозвола за рад (стручни испит, испит за 
лиценцу); обука и положен испит за директора установе; најмање 5 година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања; 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 да за њега није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Репу-
блике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву са биографијом доставити: оверену копију дипломе о 
завршеном одговарајућем високом образовању, оверену копију уверења о 
положеном стручном испиту - испиту за лиценцу (дозволи за рад), потврду о 
годинама рада у установи на пословима образовања и васпитања, уверење 
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, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, уверење о држављанству, дозволу за 
рад директора, уверење да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, извод из матичне књиге рођених. Дозволу за 
рад директора кандидат не може доставити (с обзиром да надлежно Минис-
тарство просвете није организовало полагање испита за директора школе, 
а изабрани кандидат биће у обавези да у законском року положи испит за 
директора школе). Уверење о неосуђиваности прибавља школа. Лекарско 
уверење подноси се пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање је 
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15 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве 
се достављају на горенаведену адресу.

Факултет за спорт и туризам
„тимс“

21000 Нови Сад, Радничка 30а
тел. 021/530-633

е-mail: informacije@tims.еdu.rs

Наставник (сва звања) у пољу друштвено-
хуманистичких наука, научна област Физичко 

васпитање и спорт, ужа научна област 
Комплементарне науке и научна област 
Менаџмент и бизнис, ужа научна област 

Комплементарне науке менаџмента и бизниса у 
туризму

на одређено време, са 5% радног времена

УСЛОВИ: докторат правних наука и испуњеност услова за избор у тражено 
звање. Посебан услов за горенаведено радно место је да кандидат има одго-
варајуће компетенције у педагошком раду из одговарајуће научне области. 
Поред наведених услова, кандидат треба да испуњава и услове предвиђе-
не Законом о високом образовању, Законом о раду и Статутом Факултета за 
спорт и туризам. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе доказе о 
испуњености услова: 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 саме радове. Пријаву са наведеним доказима о испуња-
вању услова конкурса, кандидати могу послати на горенаведену адресу, са 
назнаком: „За конкурс“. Информације о конкурсу могу се добити на броје-
ве телефона: 021/530-633 или 021/530-231, сваког радног дана, од 08,00 до 
16,00 часова. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

поништење конкурса
универзитет у новом саДу

акаДемија уметности
21000 Нови Сад, Ђуре Јакшића 7

Конкурс објављен 21.05.2014. године у публикацији „Послови“, за 
радно место: стручни сарадник за област Музичке уметности, ужа 
област Харфа, на одређено време 4 године, са 50% радног времена, 
поништава се у целости.

универзитет у новом саДу
акаДемија уметности

21000 Нови Сад, Ђуре Јакшића 7

Доцент за ужу научну област Психологија, 
за предмете: Психологија, Психологија 

стваралаштва, Општа психологија, Психологија 
личности, Школска психологија, Развојна 

психологија
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: научни степен доктора наука из поља друштвено-хуманистичких 
наука, ужа научна област Психологија, уз претходно завршене све степене 
високог образовања, из поља друштвено-хуманистичких наука, ужа научна 
област Психологија. Кандидати треба да испуњавају услове утврђене Зако-
ном о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 44/2010 и 93/2012), 
Статутом Академије уметности и Правилником о ближим условима за избор 
у звање наставника Универзитета у Новом Саду (минимални критеријуми за 
поље друштвено-хуманистичких наука). Потребна документа: пријава на кон-
курс која мора да садржи назив радног места за које кандидат конкурише, 

списак документације коју прилаже, контакт адресу и број телефона, ове-
рену фотокопију дипломе о завршеним одговарајућим студијама, уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци), уверење о некажњавању прибавље-
но од МУП-а (не старије од 6 месеци), личну карту (фотокопија или очитана 
биометријска лична карта), попуњен образац биографских података (Обра-
зац 1А НАУКА) који се налази на сајту Академије уметности (www.аkademija.
uns.аc.rs у секцији „Наставници - Конкурси“), приложен у штампаној и елек-
тронској форми (CD) и остале доказе о испуњавању услова радног места у 
складу са Минималним критеријумима за поље друштвено-хуманистичких 
наука Правилника о ближим условима за избор у звање наставника Универ-
зитета у Новом Саду.

Доцент за област Примењених уметности и 
дизајна, ужа област Дизајн ентеријера

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: високо образовање првог степена основних академских студија из 
области архитектура и области ликовних уметности, ужа област сликарство. 
Кандидати треба да испуњавају услове утврђене Законом о високом образо-
вању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 44/2010 и 93/2012), Статутом Академије 
уметности и Правилником о ближим условима за избор у звање наставника 
Универзитета у Новом Саду (Минимални критеријуми за поље уметности). 
Потребна документа: пријава на конкурс која мора да садржи назив радног 
места за које кандидат конкурише, списак документације коју прилаже, кон-
такт адресу и број телефона, оверену фотокопију дипломе о завршеним одго-
варајућим студијама, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), уве-
рење о некажњавању прибављено од МУП-а (не старије од 6 месеци), личну 
карту (фотокопија или очитана биометријска лична карта), попуњен образац 
биографских података (Образац 1А УМЕТНОСТ) који се налази на сајту Ака-
демије уметности (www.аkademija.uns.аc.rs у секцији „Наставници - Конкур-
си“), приложен у штампаној и електронској форми (CD) и остале доказе о 
испуњавању услова радног места у складу са Минималним критеријумима за 
поље уметности Правилника о ближим условима за избор у звање наставника 
Универзитета у Новом Саду.

Наставник вештина за област Музичке 
уметности, ужа област Клавирски практикум

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: високо образовање првог степена основих академских студија 
из области музичке уметности, ужа област - Клавир. Кандидати треба да 
испуњавају услове утврђене Законом о високом образовању („Сл. гласник 
РС“, бр. 76/05, 44/2010 и 93/2012) и Статутом Академије уметности. Закон 
о високом образовању, Статут Академије уметности и Правилник о ближим 
условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду налазе се 
на сајту Академије уметности (www.аkademija.uns.аc.rs - у секцији „Наставни-
ци - Конкурси“). Потребна документа: пријава на конкурс која мора да садржи 
назив радног места за које кандидат конкурише, списак документације коју 
прилаже, контакт адресу и број телефона, оверену фотокопију дипломе о 
завршеним одговарајућим студијама, уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци), уверење о некажњавању прибављено од МУП-а (не старије 
од 6 месеци), личну карту (фотокопија или очитана биометријска лична кар-
та), попуњен образац биографских података (Образац 1А УМЕТНОСТ) који 
се налази на сајту Академије уметности (www.аkademija.uns.аc.rs у секцији 
„Наставници - Конкурси“), приложен у штампаној и електронској форми (CD) 
и остале доказе о испуњавању услова радног места у складу са чланом 114 
став 2 Статута Академије уметности.

Стручни сарадник за област Драмских 
уметности, ужа област Снимање и дизајн звука

на одређено време 4 године

УСЛОВИ: високо образовање првог степена из области Драмских и аудио-
визуелних уметности, ужа област Снимање и дизајн звука. Кандидати треба 
да испуњавају услове утврђене Законом о високом образовању („Сл. гласник 
РС“, бр. 76/05, 44/2010 и 93/2012) и Статутом Академије уметности. Закон 
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о високом образовању, Статут Академије уметности и Правилник о ближим 
условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду налазе се 
на сајту Академије уметности (www.аkademija.uns.аc.rs - у секцији „Наставни-
ци - Конкурси“). Потребна документа: пријава на конкурс која мора да садржи 
назив радног места за које кандидат конкурише, списак документације коју 
прилаже, контакт адресу и број телефона, оверену фотокопију дипломе о 
завршеним одговарајућим студијама, уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци), уверење о некажњавању прибављено од МУП-а (не старије од 
6 месеци), личну карту (фотокопија или очитана биометријска лична карта), 
попуњен образац биографских података (Образац 2Б) који се налази на сајту 
Академије уметности (www.аkademija.uns.аc.rs у секцији „Наставници - Кон-
курси“), приложен у штампаној и електронској форми (CD) и остале доказе о 
испуњавању услова радног места у складу са чланом 119 Статута Академије 
уметности Нови Сад. Рок за пријаве је 15 дана. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити разматране. Пријаве на конкурс са доказима о испуње-
ности услова достављају се на горенаведену адресу.

исправка конкурса
среДња школа

„светозар милетиЋ“
21000 Нови Сад, Народних хероја 7

Конкурс објављен 21.05.2014. године у публикацији „Послови“, 
исправља се у адреси: Средња школа „Светозар Милетић“ Нови Сад 
налази се на адреси: Народних хероја 7, а у конкурсу стоји: Желез-
ничка 7.

пАНчЕво

ош „Душан јерковиЋ“
26320 Банатски Карловци, Жарка Зрењанина 36

тел. 013/651-227

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

запосленог одсутног преко 60 дана

УСЛОВИ: oбразовно-васпитни рад у школи остварује се на српском јези-
ку. Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат треба да 
испуњава и следеће услове: одговарајуће образовање у складу са чланом 8 
Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013), однос-
но да је: професор српског језика и књижевности, професор српског језика 
и књижевности са општом лингвистиком, професор српске књижевности и 
језика, професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу, 
дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима, дипло-
мирани филолог српске књижевности са јужнословенским књижевностима, 
професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југосло-
венску књижевност, професор, односно дипломирани филолог за југословен-
ску књижевност и српскохрватски језик, професор српскохрватског језика и 
опште лингвистике, професор за српскохрватски језик са јужнословенским 
језицима, професор српскохрватског језика са источним и западним словенс-
ким језицима, професор српскохрватског језика и југословенске књижевности 
за наставу у школама у којима се образовно-васпитни рад изводи на мађарс-
ком, односно русинском или румунском језику, професор, односно дипломи-
рани филолог за југословенску и општу књижевност, професор југословенске 
књижевности са страним језиком, дипломирани филолог за књижевност и 
српски језик, дипломирани филолог за српски језик и књижевност, професор 
српског језика и књижевности у одељењима за националне мањине, про-
фесор српског језика и српске књижевности, дипломирани компаратиста, 
мастер филолог (студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска 
књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, 
Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија (српски језик и линг-
вистика), Српска књижевност и језик са компаратистиком), мастер профе-

сор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик и књижевност, 
Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом књижев-
ношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија (српски језик 
и лингвистика), Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компа-
ративна књижевност). Кандидат мора да има, у складу са чланом 8 став 4 
Закона о основама система образовања и васпитања, образовање из психо-
лошких, 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. Кандидат који је у току студија положио испите из педагогије и пси-
хологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра 
се да има образовање из горенаведених дисциплина. Кандидат треба 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 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 кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, држављанство Републике Србије, да зна језик на ком се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да поред краће био-
графије доставе, у оригиналу или у овереном препису/фотокопији, следећу 
документацију: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству 
- не старије од шест месеци, диплому или уверење о стеченом одговарајућем 
образовању, доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодова - издат од стране 
одговарајуће високошколске установе, односно уверење или други одгова-
рајући документ о положеном испиту из педагогије и психологије у току сту-
дија или доказ о положеном стручном испиту, односно о положеном испиту 
за лиценцу. Уколико кандидат није стекао средње, више или високо образо-
вање на српском језику у обавези је да достави доказ да је положио испит 
из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Доказ 
о неосуђиваности прибавља школа службеним путем. Доказ о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученици-
ма (лекарско уверење) - подноси изабрани кандидат по коначности одлуке 
о избору кандидата, а пре закључења уговора о раду. Директор врши ужи 
избор кандидата који испуњавају све услове конкурса и које у року од 8 дана 
од истека рока за подношење пријава упућује на претходну психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. О датуму 
провере психофизичких способности кандидати ће бити благовремено оба-
вештени. Директор доноси одлуку о избору кандидата, у року од осам дана 
од добијања резултата психолошке процене способности кандидата за рад 
са децом и ученицима. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Додат-
не информације могу се добити на број телефона: 013/651-227. Пријаве на 
конкурс са траженом документацијом могу се поднети лично или поштом, на 
горенаведену адресу.

пИроТ

теХниЧка школа пирот
18300 Пирот, Таковска 22

тел. 010/311-269

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане чл. 59 и 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; одговарајуће високо образовање: 
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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 основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да испуњава услове 
за наставника ове врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога, доз-
волу за рад (лиценцу), обуку и положен испит за директора установе и нај-
мање 5 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 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 злосстављање 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 да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (доказ при-
бавља школа по службеној дужности); држављанство Републике Србије.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: доказ о држављанству Републике 
Србије (уверење о држављанству, оригинал или оверен препис), оверен пре-
пис или оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом 
образовању, оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту (испиту за лиценцу), потврду о радном искуству у области 
образовања и васпитања, доказ о знању језика на ком се изводи образов-
но-васпитни рад у школи (уколико одговарајуће образовање није стечено на 
том језику), радну биографију, оквирни план рада за време мандата, доказе 
о поседовању организационих способности (факултативно). Изабрани кан-
дидат дужан је да савлада обуку и положи испит за директора на начин и у 
роковима које пропише министар, у складу са чл. 59 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања. Доказ о поседовању психичке, физичке и здрав-
ствене способности кандидат је дужан да достави пре закључења уговора о 
раду. Директор се бира на период од четири године. Рок за пријављивање 
је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране. Пријаве се достављају на адресу школе, са назнаком: „Кон-
курс за директора школе“ или лично код секретара. Ближа обавештења могу 
се добити код секретара школе, на број телефона: 010/311-269.

пож АрЕвАц

преДшколска установа
„љубица вребалов“

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

Спремачица
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 

60 дана

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа, поседовање 
опште здравствене способности, поседовање држављанства Републике 
Србије; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и 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 кандидата није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање.

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 

60 дана, са 72,5% радног времена

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог или првог степена за обра-
зовање васпитача, у складу са Законом о високом образовању или VI степен 
стручне спреме, виша школа за образовање васпитача; поседовање опште 
здравствене способности; поседовање држављанства Републике Србије; нео-
суђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 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, и да за кандидата није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом 
сматра се пријава која садржи: доказ о држављанству Републике Србије 
(уверење о држављанству или извод из матичне књиге рођених - оригина-
ли или оверене копије) и оверен препис или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању. Пријаве слати на адресу установе, са назнаком: „За 
конкурс“. Ближе информације о конкурсу могу се добити код директора и 
секретара установе и на број телефона: 012/210-308.

„NS PRO GROUP“ 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.

 смЕдЕрЕво

основна школа
„вожД караЂорЂе“

11328 Водањ
тел. 026/4715-004

Наставник енглеског језика у нижој настави
за 4 часа недељно (20% радног ангажовања), на одређено 

време - замена раднице за време одржавања трудноће, 
породиљског боловања и одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: сходно одредбама члана 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, у радни однос у установи може да буде примљено лице 
ако има: диплому као доказ о одговарајућем образовању, у складу са чл. 
8 став 1-4 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања; 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кри-
вично дело примање 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 дискрими-
наторно понашање; уверење о држављанству Републике Србије; потврду да 
има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи током студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова или уверење о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу (осим за лица која први пут након дипломирања заснивају 
радни однос, а у обавези су да у законском року положе стручни испит); 
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документа којима се доказује испуњеност услова конкурса морају бити ориги-
нални или оверене копије и не старија од 6 месеци; извод из матичне књиге 
рођених. Кандидати морају да имају одговарајуће образовање за наставнике 
основне школе, у складу са чланом 8 став 1, 2 и 4 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Кандидати морају да имају образовање из психо-
лошких, 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. 
Кандидати подлежу провери психофизичких способности, коју врши Нацио-
нална служба за запошљавање. Уз пријаву на конкурс поднети: оверену 
копију дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству РС (не ста-
рије од 6 месеци) или оверену копију, извод из матичне књиге рођених или 
оверену копију, радну биографију, копију личне карте и потврду високошкол-
ске установе да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова 
и 6 бодова праксе у установи или уверење о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу, осим лица која први пут заснивају радни однос, 
с тим да су у обавези да исти положе у законском року. Уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља 
се пре закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља шко-
ла. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

сомбор

основна школа
„мирослав антиЋ“
25250 Оџаци, Школска 23

тел. 025/5742-274

Директор
на мандатни период 4 године

УСЛОВИ: 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 одговарајуће високо образовање на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године), за наставника те врсте школе и подручја рада, 
за педагога и психолога, да кандидат поседује дозволу за рад (лиценца или 
положен стручни испит), завршену обуку и положен испит за директора уста-
нове (узеће се у обзир да није донет подзаконски акт о полагању испита за 
директора школе, па ће изабрани кандидат бити у обавези да у законском 
року положи испит за директора, након што министар просвете, науке и тех-
нолошког развоја донесе одговарајући подзаконски акт), најмање 5 година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, у складу са чланом 120 став 1 тачка 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања; да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малколетног 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 да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, у складу са 
чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; држављанство Републике Србије, у складу са чланом 120 став 1 тачка 
4 Закона; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад, у складу 
са чланом 120 став 1 тачка 5 Закона.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: оригинал или оверену копију 
дипломе о стеченом високом образовању, оригинал или оверену копију доку-

мента о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту, потврду 
о радном искуству на пословима образовања и васпитања, оригинал или 
оверену копију уверења о држављанству Републике Србије (не старије од 
6 месеци), доказ о знању језика на ком се изводи образовно-васпитни рад 
(осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на том језику), 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену копију), радну био-
графију са кратким прегледом кретања у служби (подноси се уз пријаву на 
конкурс која мора бити својеручно потписана). Одговарајуће лекарско уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима (не старије од 6 месеци) - доставља кандидат који је одлуком 
школског одбора изабран за директора, у року од три дана од дана доношења 
одлуке. Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља школа по службеној 
дужности. Потпуном пријавом сматра се пријава која у прилогу садржи доку-
мента којима кандидат доказује да испуњава услове назначене у конкурсу. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве 
са доказима о испуњености услова слати на адресу школе, са назнаком: „Кон-
курс за директора школе“, у року од 15 дана од дана објављивања.

музиЧка школа
„петар коњовиЋ“

25000 Сомбор, Венац војводе Петра Бојовића 9
тел. 025/480-100

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена 
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом обра-
зовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење и 97/08), 
а почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; да кандидат испуњава услове за наставни-
ка у основној школи, за педагога и психолога; дозвола за рад, најмање 5 
година радног искуства на пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовање; 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављан-
ство Републике Србије.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: биографске податке, односно рад-
ну биографију, оверен препис дипломе о завршеном одговарајућем високом 
образовању, оверен препис уверења о положеном стручном испиту (дозволи 
за рад), потврду о раду у области образовања, уверење да није осуђиван, 
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, лекарско уве-
рење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, остала документа која могу послужити приликом доношења одлу-
ке о избору. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Пријаве 
се достављају на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране.

ош „вељко влаХовиЋ“
25225 Крушчић, Маршала Тита 37

тел. 025/5706-028

Директор
на период од 4 године

 Наука и образовање
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УСЛОВИ: директор школе може да буде лице које испуњава услове из чла-
на 8 став 2 и члана 120 Закона о основама система образовања и васпи-
тања. Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1) да има одговарајуће 
образовање; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима; 3) да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање или 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, против 
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4) држављанство Републике Србије; 5) да има 
дозволу за рад (лиценцу); 6) најмање пет година рада у школи на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Уз 
пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: оверену фотокопију дипло-
ме, уверење да је држављанин Републике Србије, потврду о радном искуству, 
услов из тачке 2 - доказује се приликом пријема у радни однос, услов из тачке 
3 - прибавља школа, биографију са кратким прегледом кретања у служби, 
оверену фотокопију дозволе за рад. Рок за подношење пријава је 15 дана 
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријаве са документацијом слати на адресу школе.

основна школа
„ратко павловиЋ ЋиЋко“
25253 Ратково, Ратка Павловића бб

тел. 025/883-041

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које испуњава сле-
деће услове: поседовање одговарајућег високог образовања из чл. 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 пропи-
су који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године или одго-
варајуће високо образовање на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године), за наставника те врсте школе и подручја рада, за педа-
гога и психолога; да поседује дозволу за рад (лиценца или положен стручни 
испит), завршена обука и положен испит за директора установе (узеће се у 
обзир да није донет подзаконски акт о полагању испита за директора школе, 
па ће изабрани кандидат бити у обавези да у законском року положи испит 
за директора, након што министар просвете, науке и технолошког развоја 
донесе одговарајући подзаконски акт); најмање 5 година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, у складу са чланом 120 став 1 тачка 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; 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 да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, у складу са 
чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; држављанство Републике Србије, у складу са чланом 120 став 1 тачка 
4 Закона; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад, у складу 
са чланом 120 став 1 тачка 5 Закона.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: оригинал или оверену копију 
дипломе о стеченом високом образовању, оригинал или оверену копију доку-

мента о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту, потврду о 
радном искуству на пословима образовања и васпитања, оригинал или ове-
рену копију уверења о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месе-
ци), доказ о знању језика на ком се изводи образовно-васпитни рад (осим 
кандидата који су одговарајуће образовање стекли на том језику), извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверену копију), радну биографију са 
кратким прегледом кретања у служби (подноси се уз пријаву на конкурс која 
мора бити својеручно потписана). Одговарајуће лекарско уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (не 
старије од 6 месеци) - доставља кандидат који је одлуком школског одбора 
изабран за директора, у року од три дана од дана доношења одлуке. Доказ 
о неосуђиваности кандидата прибавља школа по службеној дужности. Пот-
пуном пријавом сматра се пријава која у прилогу садржи докуменат којима 
кандидат доказује да испуњава услове назначене у конкурсу. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве 
са доказима о испуњености услова слати на наведену адресу, са назнаком: 
„Конкурс за директора школе“.

гимназија „никола тесла“
25260 Апатин, Блок 112 бб

тел. 025/773-211

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће 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, за наставника гимназије, за подручје рада гимназије, за педа-
гога и психолога; да кандидат има дозволу за рад, обуку 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 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 да за њега није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад; 
држављанство Републике Србије.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: биографске податке, 
односно радну биографију, диплому или оверену копију дипломе о заврше-
ном одговарајућем високом образовању, оверену копију уверења о положе-
ном стручном испиту (дозвола за рад), оверену потврду о годинама рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, дозволу за рад директора, 
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, лекарско уве-
рење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, уверење да није осуђиван правноснажном пресудом - овај доказ 
прибавља школа службеним путем. Дозволу за рад директора кандидат не 
доставља, с обзиром да надлежно Министарство просвете није организовало 
полагање испита за директора школе. Пријава која не буде садржала наведе-
ни документ неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат биће у оба-
вези да у законском року положи испит за директора школе. Лекарско уве-
рење подноси се пре закључења уговора о раду. Уверење о неосуђиваности 
прибавља школа службеним путем. Рок за пријављивање је 15 дана. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве се достављају 
на горенаведену адресу. Ближа обавештења могу се добити у секретаријату 
школе, на број телефона: 025/773-211.
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срЕмсК А мИТровИцА

теХниЧка школа
„миХајло пупин“

22320 Инђија, Цара Душана 2

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних законом треба да 
испуњава и услове прописане посебним законом: стечено одговарајуће висо-
ко образовање за наставника средње стручне школе за подручје рада елек-
тротехника, машинство и обрада метала и саобраћај, стечено одговарајуће 
високо образовање за педагога или психолога, 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 
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; да има дозволу за рад за наставника, стручног сарадника 
(за педагога или психолога), положен испит за директора установе, најмање 
пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања, да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад за 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 да за њега није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање, држављанство Репу-
блике Србије, да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Како 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије није 
организовало испит за директора установе, документација пријављених кан-
дидата у том делу сматраће се потпуном, а изабрани кандидат за директора 
школе који нема положен испит за директора, биће дужан да исти положи у 
року од годину дана од ступања на дужност, у складу са законом. Директор 
се бира на период од четири године. Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“, на адресу школе или лично у у школе. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс, кандидат треба да приложи следеће доказе 
о испуњености услова (у оригиналу или у овереним фотокопијама од стра-
не надлежног органа): диплому о стеченом високом образовању и друга 
уверења којима се доказује испуњеност услова за наставника, односно пси-
холога или педагога, уверење о положеном стручном испиту - лиценци за 
наставника, стручног сарадника, лекарско уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад за ученицима (не старије од шест месеци), 
уверење о положеном испиту за директора, потврду о раду у установи, након 
стеченог одговарајућег образовања, уверење о држављанству Републике 
Србије (не старије од шест месеци), доказ о познавању језика на ком се изво-
ди васпитно - образовни рад (српски језик), извод из казнене евиденције за 
пријављене кандидате - прибавља школа. Кандидати ће бити обавештени 
о резултатима конкурса достављањем решења о избору директора школе 
са упутством о правном леку, након доношења одлуке Школског одбора о 
избору директора и протека рока из члана 60 Закона о основама система 
образовања и васпитања РС.

преДшколска установа
„влаДа обраДовиЋ камени“

22410 Пећинци, Школска 6
тел. 022/436-250

Васпитач - приправник
на одређено време до две године

УСЛОВИ: одговарајуће више образовање, односно одговарајуће високо обра-
зовање на студијама првог степена (основне струковне студије или основне 
академске студије) у трајању од три године или на студијама другог степена 
(мастер академске студије; специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије) - васпитач, у складу са чланом 8 ЗОСОВ.

Чистачица

УСЛОВИ: I степен стручне спреме.
ОСТАЛО: да кандидат испуњава услове предвиђене чл. 120 ст. 1 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 
52/2011, 55/13), да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеци, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, да је држављанин Републике Србије, 
да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Потребна докумен-
тација: диплома о завршеној школи или оверена фотокопија дипломе, рад-
на биографија, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из 
матичне књиге рођених. На пријави обавезно назначити на које место канди-
дат конкурише. За кандидате под бр. 1, за испуњеност услова из чл. 120 ст. 1 
тачка 5 Закона о основама система образовања и васпитања, којим се тражи 
знање језика на ком се остварује образовно-васпитни рад, ако кандидат није 
стекао одговарајуће образовање на српском језику, потребно је доставити 
уверење да је положио испит из српског језика са методиком по програму 
одговарајуће високошколске установе. Претходну проверу психофизичких 
способности за рад са децом кандидата који испуњавају услове конкурса (а 
после извршеног ужег избора од стране директора), вршиће надлежна служ-
ба за послове запошљавања. Лекарско уверење (не старије од шест месеци) 
доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Установа по 
службеној дужности прибавља за изабраног кандидата уверење о некажња-
вању од надлежне службе. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве са потребном документацијом слати на 
горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Са изабраним кандидатом 
биће закључен уговор о раду на одређено време, до добијања сагласнос-
ти за попуну наведених радних места, у складу са Уредбом о поступку за 
прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно ангажовање код 
кориснка јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр. 113/2014).

основна школа
„слобоДан бајиЋ паја“

22000 Сремска Митровица, Фрушкогорска бб
тел/факс: 022/630-571

e-mail: оssbpsm@open.telekom.rs

Директор

УСЛОВИ: дужност директора школе може да обавља лице које има одго-
варајуће високо образовање у складу са чланом 8 став 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 
52/2011 и 55/2013) за наставника те врсте школе и подручја рада, за педегога 
и психолога - стечено одговарајуће високо образовање на студијама другог 
степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије) у складу са Законом о висо-
ком образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 107/07 - аутентично тума-
чење и 97/08), почев од 10. септембра 2005. године или на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10.09.2005. године; дозволу за рад - положен стручни испит, 
односно испит за лиценцу; обуку и положен испит за директора школе (про-
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грам 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 школе); најмање пет 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; уверење 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, одузи-
мање малолетног лица, запуштање или злостављање малолетног лица или 
родоскрнављење, за кривично дело примања мита или давања 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 да за њега није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање и држављанство Репу-
блике Србије; доказ да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. 
Наведени услови доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају 
се у току рада.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс на адресу школе доставити: оверену копију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању, оверену фокопију уверења 
о држављанству - не старије од 6 месеци, оверену копију уверења о положе-
ном стручном испиту, односно испиту за лиценцу, оригинал потврде о радном 
и искуству у области образовања и васпитања - најмање 5 година, доказ о 
познавању српског језика на ком се остварује образовно - васпитни рад (осим 
кандидата који су образовање стекли на том језику), биографију са кратким 
прегледом кретања у служби и предлогом оквирног програма рада дирек-
тора школе за време мандата. Доказе о поседовању психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и ученицима кандидат је дужан да 
достави пре закључења уговора о уређивању међусобних права, обавеза и 
одговорности школског одбора и директора школе, а доказ о неосуђиваности 
и непостојању дискриминаторног понашања - прибавља школа, пре доно-
шења одлуке о избору. Фотокопије достављене документације по окончању 
конкурса се не враћају кандидатима. Директор школе се бира на период од 
четири године. Директору школе мирује радни однос за време првог избор-
ног периода на радном месту са кога је изабран. Мандат директора тече од 
дана ступања на дужност. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови‘‘.

сУбоТИцА

ош „мирослав антиЋ“
24413 Палић, Трогирска 20

тел. 024/753-028

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава следеће 
услове: одговарајуће високо образовање из члана 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 на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, дозвола за рад (лиценца), обука и положен испит за 
директора установе (изабрани кандидат који нема положен испит за директо-
ра дужан је да га положи у року од годину дана од дана ступања на дужност), 
најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања, поседовање психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и ученицима, неосуђиваност 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, 

против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
држављанство Републике Србије, да зна језик на ком се остварује образов-
но-васпитни рад. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом подноси се пре закључења уговора о раду. Уверење да канди-
дат није осуђиван, у складу са одредбом члана 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања - прибавља школа. Директор се 
бира на период од четири године. Уз пријаву на конкурс приложити: овере-
ну копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, оверену фотоко-
пију уверења о положеном испиту за лиценцу, односно положеном стручном 
испиту за наставника, педагога и психолога (дозвола за рад), доказ о радном 
стажу, уверење о држављанству Републике Србије, уверење да против кан-
дидата није покренута истрага и оптужни акт код надлежног суда, извод из 
матичне књиге рођених, да зна језик на ком се остварује образовно-васпит-
ни рад, биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом 
програма рада директора школе. Доказ о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом подноси се пре закључења уговора о раду. 
Уверење да кандидат није осуђиван, у складу са одредбом члана 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, прибавља шко-
ла. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве на конкурс разматра 
комисија од три члана, именована од стране школског одбора. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара школе и на број телефона: 
024/753-028.

среДња меДицинска школа
24000 Суботица, Београдски пут 126

тел. 024/558-336

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане чл. 59 и 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања: одговарајуће високо образовање из 
члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања - висо-
ко образовање стечено на студијама другог степена - дипломске академске 
студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије, у складу са Законом о високом образовању („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 образовање до 10. септем-
бра 2005. године за наставника ове врсте школе и подручја рада здравство и 
социјална заштита и личне услуге, за педагога и психолога, лиценца (струч-
ни испит) за наставника, педагога или психолога, држављанство Републике 
Србије, да је савладао обуку и да има положен испит за директора установе, 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима (подноси се пре закључења уговора о раду), 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 изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (при-
бавља школа), најмање пет година рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, да зна језик на 
ком се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави: оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом обра-
зовању, оверен препис или фотокопију документа о положеном испиту за 
лиценцу, односно стручном испиту за наставника, педагога или психолога, 
уверење о положеном испиту за директора установе, уверење о држављан-
ству Републике Србије (оригинал или оверену фотокопију), лекарско уве-

 Наука и образовање



   |  Број 571  |  28.05.2014. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs50 

рење којим доказује да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (подноси се пре закључења уговора о раду), уве-
рење да није осуђиван (од МУП-а РС - полицијска управа према месту преби-
валишта кандидата, прибавља школа), потврду о радном искуству у области 
образовања и васпитања, доказ о знању језика на ком се остварује образов-
но-васпитни рад, радну биографију са кратким прегледом кретања у служби 
и предлогом програма рада директора школе. 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 кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, прибавља школа. Изабрани кандидат дужан је да сав-
лада 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 образовања и васпитања. Рок за пријављивање је 15 дана 
од дана објављивања у публикацији ‚‘Послови‘‘. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве доставити на адресу школе, са 
назнаком: ‚‘Конкурс за директора школе‘‘. Пријаве се подносе препорученом 
пошиљком или лично, сваког радног дана, у седишту школе, Суботица, Бео-
градски пут 126, од 08,00 до 14,00 часова. Информације о конкурсу могу се 
добити на број телефона: 024/558-336.

вАљЕво

ош „стеван ФилиповиЋ“
14222 Дивци

тел. 014/274-507, 274-200

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање утврђено у чл. 8 став 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС‘‘, бр. 72/09, 52/11 
и 55/13): образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске или специјалистичке струковне студије), 
по пропису који уређује високо образовање од 10. септембра 2005. године 
или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
су који је уређеивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, за 
наставника те врсте школе и подручје рада, за педагога и психолога; дозвола 
за рад (положен испит за лиценцу, односно стручни испит за наставника, 
стручног сарадника), обука и положен испит за директора установе, најмање 
пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања, психичка, физичка и здравствена спо-
собност за рад са децом и ученицима, организационе и друге способности 
неопходне за рад директора школе, да кандидат није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 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 да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да зна језик 
на ком се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одгова-
рајуће образовање стекли на том језику), да поседује држављанство РС. Уз 
пријаву на конкурс кандидати су дужни да, у оригиналу или у овереном пре-
пису, доставе следећа документа: извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству - не старије од шест месеци, диплому о стеченом образо-
вању, доказ о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту, доказ 
о радном искуству и радну биографију, тј. кратак преглед кретања у служ-
би и друге предлоге којима доказује своју стручност, организационе и дру-
ге квалитете, предлог програма рада директора школе, доказ о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима, 
односно лекарско уверење. Доказ о неосуђиваности и уверење надлежног 
суда да кандидат није под истрагом - прибавља школа. Пријаве са потреб-
ном документацијом слати на горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс за 
директора школе“. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања.

ош „рајко миХаиловиЋ“
14214 Бањани, Карађорђева бб

тел. 014/461-102

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабрано 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 или на основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; да кандидат 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 примања мита или давања мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; држављанство РС; најмање пет година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања за наставника, за педагога и психолога; дозвола за рад, 
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); лиценца за наставника или стручног сарадника. 
Уз пријаву кандидат треба да достави: оверену фотокопију дипломе, уверење 
о положеном стручном испиту за директора школе (оверену фотокопију), 
уверење о положеном испиту за лиценцу (оверену фотокопију), уверење о 
држављанству (оригинал или оверену фотокопију), потврду о радном стажу и 
кратку биографију. Лекарско уверење се доставља пре закључивања уговора 
о раду, а доказ о некажњавању прибавља школа. Уколико кандидат не под-
несе доказ о положеном испиту за директора документација ће се сматрати 
потпуном. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања. Потребну докумен-
тацију слати поштом на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.

врШАц

ош „жарко зрењанин“
26340 Бела Црква, Жарка Зрењанина 13

тел. 013/851-487

Директор

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања из члана 8 став 2 
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС‘‘, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), стеченог 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. сеп-
тембра 2005. године, за наставника основне школе, педагога или психоло-
га; поседовање дозволе за рад (лиценце); поседовање психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и ученицима; знање језика на 
ком се остварује образовно-васпитни рад у установи (српски језик), посе-
довање држављанства Републике Србије; неосуђиваност правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 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 непостојање 
дискриминаторног понашања, утврђеног у складу са законом; најмање пет 
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година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања; обука и положен испит за директора шко-
ле (програм обуке за директора школе и правилник о полагању испита за 
директора школе нису донети, па ће изабрани кандидат бити обавезан да 
у законском року положи испит за директора). Директор школе се бира на 
период од 4 године. Уз пријаву на конкурс приложити: биографске податке 
са кратким прегледом кретања у служби, уверење о држављанству издато у 
последњих шест месеци, извод из матичне књиге рођених на новом обрасцу, 
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен препис/
фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном 
испиту, потврду о радном искуству у области образовања и васпитања и 
доказ да кандидат зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад у 
установи (српски језик) - доказ да је средње, више или високо образовање 
стечено на језику на ком се остварује образовно-васпитни рад - српском јези-
ку или да је положен испит из тог језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе: ако је кандидат стекао високо образовање на језику на 
ком се остварује образовно-васпитни рад (српском језику) доказ је диплома о 
стеченом високом образовању која је приложена као доказ о одговарајућем 
образовању, а ако кандидат није стекао високо образовање на језику на ком 
се остварује образовно-васпитни рад обавезан је да приложи јавну исправу, 
диплому или одговарајућу потврду да је више или средње образовање стекао 
на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад (српском језику) или 
уверење/потврду да је положио испит из тог језика по програму одговарајуће 
високошколске установе. Доказ да кандидат није осуђиван за наведена кри-
вична дела и да за њега није утврђено дискриминаторно понашање, у складу 
са чланом 120 став 1 тачка 3 и став 4 Закона о основама система образовања 
и васпитања, школа прибавља по службеној дужности. Лекарско уверење о 
поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима прилаже изабрани кандидат, након доношења одлуке школског 
одбора. Сва документа морају да буду у оригиналу или у овереној копији и не 
враћају се кандидату. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријаве са документацијом и прилозима слати на горенаведену 
адресу, са назнаком: „За конкурс“. Ближе нформације могу се добити на број 
телефона: 013/851-487.

Хемијско-меДицинска школа
26300 Вршац, Стеријина 113

тел/факс: 013/830-292
е-mail: sekretarijat@hms.еdu.rs

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чланом 8 став 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања, стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образо-
вање почев од 10.09.2005. године или високо образовање на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10.09.2005 године, да је кандидат држављанин РС, 
да има дозволу за рад, положен испит за директора (уколико га нема има 
обавезу да исти положи у року од годину дана од дана ступања на дужност), 
да поседује психофизичку 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 злос-
тављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примања 
или давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, најмање 5 година рада у области образовања и васпитања, након сте-
ченог образовања, да зна језик на ком се остварује васпитно-образовни рад. 
Директор школе бира се на период од четири године. Мандат директора тече 
од дана ступања на дужност.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: кратку биографију са прегледом 
кретања у служби, оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, доказ о држављанству (не старији од 6 месеци), извод из мати-
чне књиге рођених, оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, потврду о радном искуству у области васпитања и образо-
вања, лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима (не старије од 6 месеци), уверење да није 
покренута истрага и оптужница код надлежног суда (не старије од 6 месеци). 
Доказ о неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности. Рок за под-
ношење пријава са потребном документацијом је 15 дана од дана објављи-
вања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Пријаву са доказима о испуњености услова доставити лично или поштом на 
адресу школе, са назнаком: „Конкурс за директора‘‘. Ближа обавештења могу 
се добити у општој служби или на број телефона: 013/830-292.

основна школа
„паја јовановиЋ“

26300 Вршац, Школски трг 3
тел. 013/839-853, 838-008

Директор

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава следеће 
услове: одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 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), у складу са Законом о високом 
образовању 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, педагога или психолога; поседовање дозволе за 
рад (лиценце), односно положен стручни испит; обука и положен испит за 
директора установе; поседовање психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике 
Србије; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и 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 кандидата није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; најмање пет година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; знање 
језика на ком се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: краћу радну биографију, фотоко-
пију личне карте, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци, оригинал или оверену копију), оверен препис/фото-
копију дипломе о стеченом образовању, оверен препис/фотокопију докумен-
та о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту, оверену фото-
копију уверења о положеном испиту за директора установе (пријава која не 
буде садржала уверење о положеном испиту за директора школе неће се 
сматрати непотпуном, а изабрани кандидат биће у обавези да у законском 
року положи испит за директора школе), потврду о радном искуству, односно 
потврду установе о најмање 5 година радног стажа у области образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, доказ о знању језика 
на ком се изводи образовно-васпитни рад (српски) - не односи се за канди-
дате који су одговарајуће образовање стекли на том језику; уверење суда 
да кандидат није под истрагом, нити је против њега подигнута оптужница, 
лекарско уверење које доказује физичку, психичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима - доставља кандидат који је одлуком школског 
одбора изабран за директора, у року од три дана од дана доношења одлуке, 
доказ о неосуђиваности кандидата - прибавља школа по службеној дужнос-
ти. Директор се бира на период од четири године. Рок за пријављивање је 
15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и 
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пријаве послате мејлом неће се узети у разматрање. Пријаве слати на адресу 
школе, са назнаком: „За конкурс“. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе, на број телефона: 013/839-853.

школа за основно и среДње образовање
„јелена варјашки“

26300 Вршац, Жарка Зрењанина 22
тел/факс: 013/839-832
e-mail: jvvs@hemo.net

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава следеће 
услове: одговарајуће високо 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 сту-
дије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о висо-
ком образовању или на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. годи-
не, за наставника у школи за ученике са сметњама у развоју, педагога или 
психолога, поседовање дозволе за рад (лиценце), односно положен стручни 
испит; обука и положен испит за директора установе; поседовање психич-
ке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; посе-
довање држављанства Републике Србије, неосуђиваност правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 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 да за канди-
дата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; нај-
мање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; знање језика на ком се остварује 
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс приложити: краћу радну био-
графију, фотокопију личне карте, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству - не старије од 6 месеци (оригинал или оверена копија), 
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен препис/
фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно 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 сматрати непотпуном, а изабрани кандидат биће у 
обавези да у законском року положи испит за директора школе), потврду о 
радном искуству, односно потврду установе о најмање 5 година радног стажа 
у области образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања, доказ о знању језика на ком се изводи образовно-васпитни рад (срп-
ски) - не односи се на кандидате који су одговарајуће образовање стекли на 
том језику, уверење суда да кандидат није под истрагом, нити је против њега 
подигнута оптужница, лекарско уверење које доказује физичку, психичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима - доставља кандидат 
који је одлуком школског одбора изабран за директора, у року од три дана 
од дана доношења одлуке, доказ о неосуђиваности кандидата - прибавља 
школа по службеној дужности.

ОСТАЛО: Директор се бира на период од четири године. Рок за пријављи-
вање је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве, 
као и пријаве послате мејлом неће се узети у разматрање. Пријаве слати 
на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе, на број телефона: 013/839-832.

основна школа
„Доситеј обраДовиЋ“

26340 Бела Црква, Милетићева 6
тел/факс: 013/851-258

Директор
на период од четири 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, стеченог на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске сту-
дије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује висо-
ко образовање почев од 10. септембра 2005. године за наставника основне 
школе, педагога и психолога или на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, за наставника основне школе, педагога и психо-
лога; поседовање дозволе за рад (лиценце); поседовање психичке, физич-
ке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; поседовање 
држављанства Републике Србије; да кандидат није правноснажном пресудом 
осуђиван 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 да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да зна језик 
на ком се остварује образовно-васпитни рад (у школи се образовно-васпитни 
рад остварује се на српском језику), најмање пет година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања, обука и положен испит за директора установе.
ОСТАЛО: Директор се бира на период од четири године. Рок за пријављи-
вање је 15 дана од дана објављивања у публикацији ‚‘Послови‘‘. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс 
приложити: извод из матичне књиге рођених (на новом обрасцу), уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци), оверен препис/фотокопију дипломе 
о стеченом образовању, оверен препис/фотокопију документа о положеном 
испиту за лиценцу, односно стручном испиту, доказ да су средње, више или 
високо образовање стекли на језику на ком се изводи образовно-васпитни 
рад (српском језику) или да су положили испит из тог језика по програму 
одговарајуће високошколске установе, а доказ је: ако је кандидат стекао 
високо образовање на језику на ком се остварује образовно-васпитни рад 
(српском језику) - доказ је јавна исправа (диплома) о стеченом високом обра-
зовању (која је већ приложена) или ако кандидат није стекао високо образо-
вање на језику на ком се остварује образовно-васпитни рад (српском језику) 
– мора се приложити јавна исправа (диплома) или одговарајућа потврда да 
је кандидат више или средње образовање стекао на језику на ком се изводи 
образовно-васпитни рад (српском језику) или уверење/потврда да су поло-
жили испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе; 
потврду о радном искуству; доказ о обуци и положеном испиту за дирек-
тора установе (пријава која не буде садржала наведени документ неће се 
сматрати непотпуном, а изабрани кандидат биће у обавези да у законском 
року положи испит за директора установе); преглед кретања у служби са 
биографским подацима (необавезно); доказе о својим стручним и организа-
ционим способностима (необавезно). Доказ из казнене евиденције, у складу 
са чланом 120 став 1 тачка 3 и став 4 Закона о основама система образовања 
и васпитања, прибавља школа. Лекарско уверење о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима прилаже 
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изабрани кандидат, након доношења одлуке школског одбора, у циљу дос-
тављања наведене одлуке са документацијом Покрајинском секретаријату за 
образовање, на сагласност. Сва документа морају да буду у оригиналу или у 
овереној фотокопији и не враћају се кандидату. Пријаве са документацијом 
слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс‘‘. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити код секретара школе и на број телефона: 
013/851-258.

ЗАјЕчАр

теХниЧка школа
19350 Књажевац, Карађорђева 52

тел. 019/730-350

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: директор установе може да буде лице које испуњава услове пропи-
сане чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13). Доказ да лице 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрнављење, за кривично дело примања 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, а за које 
није утврђено дискриминаторско понашање - прибавља школа по службеној 
дужности. Доказ да лице има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење), изабрани директор подноси 
пре закључења уговора о раду. Уз пријаву кандидат подноси: оверен препис 
или фотокопију дипломе о завршеном факултету, оверен препис или фото-
копију лиценце за наставника, педагога или психолога, уверење о положе-
ном испиту за директора установе (изабрани директор који нема положени 
испит дужан је да га положи у законом прописаном року), потврду да има 
најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања, уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, преглед кретања у служби са биографским пода-
цима, план рада за време мандата, доказ о знању српског језика (доставља 
кандидат који образовање није стекао на језику на ком се обавља образов-
но-васпитни рад). Директор школе бира се на период од четири године, а 
мандат директора тече од дана ступања на дужност. Пријаву са доказима и 
потребном документацијом слати на адресу школе, у року од 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити узете у разматрање.

теХниЧка школа
19000 Зајечар, Кнегиње Љубице 3-5

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године за наставника, васпитача и стручног сарадника; 
за наставника стручне школе у подручју рада: машинство и обрада метала, 
електротехника, личне услуге, за педагога и психолога; лиценца (положен 
стручни испит) за наставника; дозвола за рад директора; најмање пет година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег високог образовања; психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са ученицима; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; држављанство Рпублике Србије; да зна језик 

на ком се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат је дужан да уз пријаву 
на конкурс поднесе следећу документацију: диплому или оверену фотокопију 
дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању (не старије од 6 
месеци), уверење или оверену фотокопију лиценце за наставника, педаго-
га или психолога (уверење о положеном стручном испиту), потврду да има 
најмање пет година рада у установи на пословима образовања, након стече-
ног високог образовања, уверење о држављанству Републике Србије, извод 
из матичне књге рођених, дозволу за рад директора, уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима, уверење 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиља 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 међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; биографске податке са кретањем у служби са широм 
радном биографијом и евентуалним прилозима којима доказује своје стру-
чне, организационе, педагошке и друге способности. Уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља 
кандидат који је одлуком школског одбора изабран за директора школе, у 
року од 3 дана од дана доношења одлуке. Уверење да кандидат није осуђи-
ван прибавља школа пре доношења одлуке о избору, по службеној дужности. 
Кандидат изабран за директора школе дужан је да у року и под условима 
прописаним Законом о основама система образовања и васпитања или дру-
гим актом који пропише Министарство просвете, положи испит за директора 
школе и стекне дозволу за рад директора. Пријаве на конкурс са доказима о 
испуњености услова доставити лично, у затвореној коверти или на горена-
ведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве поднете 
електронском поштом неће се разматрати.

ош „јеремија илиЋ јегор“
19214 Рготина

Наставник српског језика
на одређено време, са непуним радним временом до 73%, 

ради замене одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат треба 
да има одговарајуће образовање, у складу са чланом 8 Закона о основама 
система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи: на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, 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, 
97/08, 44/10), на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по 
пропису који је уређивао високо образовање од 10. септембра 2005. године. 
Изузетно, наставник и васпитач јесте лице са стеченим одговарајућим висо-
ким образовањем на студијама првог степена (основне академске, односно 
струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим образо-
вањем; лице из става 2 и 3 овог члана мора да има образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина од најмање 30 бодова и 6 бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван 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 кривична дела 
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 кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се оства-
рује образовно-васпитни рад; да испуњава и друге услове утврђене законом, 
другим прописима или актом о систематизацији радних места у установи. Уз 
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пријаву која треба да садржи тачну адресу пребивалишта кандидата, број 
фиксног и мобилног телефона, кандидати подносе на наведену адресу: краћу 
биографију, доказ о испуњености услова у погледу стручне спреме, уверење 
о држављанству, извод из матичне књиге рођених. Уверење о здравственој 
способности кандидат подноси пре закључења уговора о раду, а доказ да 
кандидат није осуђиван за наведена кривична дела - прибавља школа. Про-
веру психофизичких способности кандидата за рад са децом и ученицима 
врши надлежна служба за запошљавање. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање.

ош „љуба нешиЋ“
19000 Зајечар, Доситејева 2

Секретар

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат треба 
да има одговарајуће образовање, дипломирани правник - мастер или дипло-
мирани правник који је стекао високо образовање на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; 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 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 изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављан-
ство Републике Србије; да испуњава и друге услове утврђене законом, другим 
прописима или актом о систематизацији радних места у установи. Кандидати 
су дужни да уз пријаву и краћу биографију доставе: доказ о испуњености 
услова у погледу стручне спреме, уверење о држављанству (уверење не ста-
рије од шест месеци), извод из матичне књиге рођених. Уверење о здравстве-
ној способности кандидат подноси пре закључења уговора о раду, а доказ 
да кандидат није осуђиван за наведена кривична дела - прибавља школа. У 
пријави кандидат треба да наведе тачну адресу на којој живи, број фиксног 
и мобилног телефона. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
обзир. Пријаве достављати на наведену адресу.

гимназија
19000 Зајечар, Кнегиње Љубице 3-5

Директор
за период од четири године

УСЛОВИ: да кандидат има високо образовање 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), а почев од 10. септембра 2005. године; високо образовање на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да испуњава услове за 
наставника гимназије, за педагога и психолога школе; дозвола за рад, обука 
и положен испит за директора установе и најмање 5 година рада у уста-
нови 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 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 примања мита или давања мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђе-

но дискриминаторно понашање, држављанство Републике Србије. Уз пријаву 
кандидат подноси следећу документацију: биографске податке, односно рад-
ну биографију са кратким прегледом рада у образовању, оверену фотокопију 
дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању, оверену фотоко-
пију уверења о положеном испиту за лиценцу, стручном испиту (дозвола за 
рад), потврду о раду у области образовања, уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, лекарско уверење да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима (подноси се приликом 
закључивања уговора о раду), остала документа која могу послужити прили-
ком доношења одлуке о избору (програм рада или друге податке од значаја 
за рад на месту директора школе). Школа прибавља уверење о неосуђива-
ности по службеној дужности. Пријаве слати на наведену адресу или лично 
доставити секретаријату школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и 
пријаве поднете електронском поштом, неће бити разматране.

Oш „вук караџиЋ“
19350 Књажевац, Омладинска 3

тел. 019/3732-606

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава услове про-
писане чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања: одговарајуће високо образовање за наставника основне школе, 
педагога или психолога које је 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; да кандидат 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 да за њега није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Репу-
блике Србије; да има дозволу за рад (лиценцу); најмање пет година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни 
рад - српски језик.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: оверену фотоко-
пију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству (не ста-
рије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија), извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија), оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту - дозволи за рад, потврду о радном стажу у уста-
нови на пословима образовања и васпитања и фотокопију радне књижице, 
кратку биографију са подацима о кретању у служби и предлогом програма 
рада директора школе, доказ о знању српског језика (осим за кандидате које 
су одговарајуће образовање стекли на српском језику), уверење да против 
лица није покренута истрага, нити је подигнута оптужница код надлежног 
основног и вишег суда (не старије од 6 месеци). Доказ о неосуђиваности при-
бавља школа, доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење) доставља се пре закључења уго-
вора о раду, односно пре ступања на дужност директора. Лице изабрано за 
директора школе које нема положен испит за директора дужно је да га поло-
жи у року од годину дана од дана ступања на дужност. Рок за подношење 
пријава је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве 
доставити лично или поштом на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе и на број телефона: 019/3732-606.

 Наука и образовање
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ош „вук караџиЋ“
19206 Велики Извор, Изворски пут бб

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање 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 на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, за наставника основне школе и подручја рада, за 
педагога и психолога; 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, 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 међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство 
Републике Србије; познавање језика на ком се остварује образовно-васпитни 
рад; дозвола за рад; обука и положен испит за директора установе и нај-
мање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву на конкурс као дока-
зе о испуњености услова приложити: оверен препис или оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (не старији 
од 6 месеци), оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу, потврду о радном искуству у 
области образовања и васпитања, краћу биографију и оквирни план рада за 
време мандата. Доказ о познавању српског језика као језика на ком се ост-
варује образовно-васпитни рад, доставља се уколико кандидат није стекао 
образовање на српском језику (потврда, уверење или други документ којим 
се доказује да је испит из српског језика положен по програму одговарајуће 
високошколске установе). Доказ о положеном испиту за директора обезбе-
диће се након доношења одговарајућег подзаконског акта министра просвете 
(изабрани директор који нема положен испит за директора, дужан је да га 
положи у року од годину дана од дана ступања на дужност). Кандидати су у 
обавези да доставе доказе (уверења) да против њих није покренут кривични 
поступак за кривично дело из надлежности основног, као и вишег суда, а 
доказ о неосуђиваности прибавља школа од надлежне полицијске управе. 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности (лекарско уверење) 
изабрани кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. По завршетку конкурса 
документација се не враћа кандидатима. Рок за подношење пријава је 15 
дана од дана објављивања. Пријаве се подносе препорученом поштом на 
адресу школе, са назнаком: „За конкурс за директора“. Додатне информације 
могу се добити на број телефона: 019/467-115.

ЗрЕњАНИН

Oш „станко крстин“
23221 Радојево, Карађорђева 8

тел. 023/819-002

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање: 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), а почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо 
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образовање до 10. септембра 2005. године; да кандидат испуњава услове за 
наставника школе, за педагога и психолога; дозвола за рад, обука и поло-
жен испит за директора установе и најмање 5 година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања; да кандидат 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 обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије.

ОСТАЛО: Кандидат подноси: биографију са кратким прегледом кретања у 
служби и предлогом програма рада директора, оверену копију дипломе о 
завршеном одговарајућем образовању, доказ о поседовању лиценце за рад, 
потврду о радном стажу у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања, 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 изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; уве-
рење о држављанству Републике Србије; извод из матичне књиге рођених; 
лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; доказ о положеном испиту за директора установе. Рок 
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће бити разматране. Пријаве се достављају на адресу школе.

основна школа
„Др јован цвијиЋ“

23000 Зрењанин, 7. јула 10

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: дужност директора може да обавља лице које има одговарајуће 
образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), за настав-
ника основне школе, педагога, психолога, које је стекло: на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије), по пропису којим се 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. Степен и врста образовања про-
писана је 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 наставни-
ка који изводе образовно - васпитни рад из изборних предмета у основној 
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013), 
дозволу за рад; обуку и положен испит за директора школе; најмање пет 
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања; да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са 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 међу-
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народним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављан-
ство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни 
рад (српски језик).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са радном биографијом доставити: оверену 
фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању, ове-
рену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно оверену 
фотокопију потврде о положеном испиту за дозволу за рад наставника, педа-
гога и психолога; с обзиром да Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја није организовало обуку и полагање испита за директора, пријава 
која не садржи доказе о испуњавању услова под тачком 3 сматраће се пот-
пуном, уз обавезу да изабрани кандидат положи испит за директора у року 
прописаном законом - по доношењу подзаконског акта; потврду о раду којом 
се доказује да кандидат има најмање пет година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 
оригинал или оверену фотокопију лекарског уверења о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са ученицима - доставља само изабрани 
кандидат; доказ да кандидат није осуђиван - прибавља школа по службеној 
дужности; с обзиром да школа прибавља доказ о неосуђиваности потребно је 
да кандидати доставе и оригинал или оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству 
Републике Србије; оверена фотокопија дипломе која је издата на српском 
језику која се приложи као доказ под тачком 1 сматра се доказом о знању 
српског језика под тачком 8. Уколико образовање није стечено на српском 
језику, кандидат треба као доказ да приложи оверену фотокопију дипломе 
о завршеном средњем, вишем или високом образовању на српском језику 
или оверену фотокопију потврде о положеном испиту из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске установе; оверену фотокопију радне 
књижице. Рок за подношење пријава на конкурс са потребним доказима о 
испуњавању услова је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће бити разматране. 
Пријаве на конкурс доставити на адресу школе, са назнаком: „За конкурс за 
директора школе“. Сва потребна обавештења могу се добити од секретара 
школе, лично или на број телефона: 023/561-773.

основна школа
„Др алексанДар сабовљев“

23203 Ечка, Маршала Тита 48

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: дужност директора може да обавља лице које има одговарајуће 
образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) за настав-
ника основне школе, педагога, психолога - које је стекло: на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије), по пропису којим се 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; степен и врста образовања про-
писана је 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), дозво-
лу за рад; обуку и положен испит за директора школе; најмање пет годи-
на рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; да кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављан-
ство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни 
рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са радном биографијом доставити: оверену 
фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању, ове-
рену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно оверену 
фотокопију потврде о положеном испиту за дозволу за рад наставника, педа-
гога и психолога; с обзиром да Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја није донело подзаконски акт који уређује програм обуке у складу 
са стандардима компетенција директора, програм испита, начин и поступак 
полагања испита за директора установе, пријава која не буде садржала доказ 
о испуњавању услова под тачком 3 сматраће се потпуном, а изабрани кан-
дидат имаће обавезу да у законском року, по доношењу подзаконског акта, 
положи испит за директора; потврду о раду којом се доказује да кандидат има 
најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; оригинал или оверену фотокопију 
лекарског уверења о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима - доставља само изабрани кандидат; доказ да кандидат 
није осуђиван - школа прибавља по службеној дужности; с обзиром да школа 
прибавља доказ о неосуђиваности потребно је да кандидати доставе и ори-
гинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; ове-
рену фотокопију радне књижице. Рок за подношење пријава са потребним 
доказима о испуњавању услова конкурса је 15 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве 
неће бити разматране. Пријаве на конкурс доставити на адресу школе, са 
назнаком: „Конкурс за избор директора школе“. Потребне информације могу 
се добити од секретара школе, лично или на број телефона: 023/881-018.

исправка Дела конкурса
теХниЧки Факултет

„миХајло пупин“
23000 Зрењанин

Конкурс објављен у публикацији „Послови“ 14.05.2014. године 
исправља се за радно место: наставник у сва звања за ужу област 
Индустријско инжењерство у експлоатацији нафте и гаса, за пред-
мете: Општа геологија, Индустријска геофизика, Истраживање 
својстава физичких поља, са непуним радним временом од 10%, 
на одређено време од 5 година за звање доцент/ванредни профе-
сор, а на неодређено време за звање редовног професора, у делу 
услови: за звање доцента уместо: доктор рударства, треба да стоји: 
доктор техничких наука, област геологија; за звање ванредног про-
фесора уместо: доктор рударства, треба да стоји: доктор техничких 
наука, област геологија; за звање редовног професора уместо: док-
тор рударства, треба да стоји: доктор техничких наука, област гео-
логија. У осталим деловима текст конкурса остаје исти.

Tржиштe рада

АнАлитички  приступ  
зАпошљАвАњу

 Наука и образовање
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Шта је новчана накнада и ко има 
право на њу ?

 
Законом о запошљавању и осигурању за случај неза-

послености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09), који је ступио на 
снагу 23. маја 2009. године, прописано је да се обавезним 
осигурањем обезбеђују права за случај незапослености, и 
то:

• новчана накнада,
• здравствено осигурање и пензијско и инвалидско
  осигурање у складу са законом,
• друга права у складу са законом.

Право на новчану накнаду има незапослено 
лице које је било обавезно осигурано за случај не-
запослености најмање 12 месеци непрекидно или са 
прекидима у последњих 18 месеци. Непрекидним 
осигурањем сматра се и прекид осигурања краћи од 
30 дана.

Незапослени има право на новчану накнаду у 
случају престанка радног односа или престанка оба-
везног осигурања, по основу:
• престанка радног односа отказом од стране послодавца, у 

складу са прописима о раду, и то: 
- ако услед технолошких, економских или организацио-

них промена престане потреба за обављањем одређеног 
посла или дође до смањења обима посла, у складу са за-
коном, осим лица која су се, у складу са одлуком Владе 
о утврђивању програма решавања вишка запослених у 
процесу рационализације, реструктурирања и припре-
ме за приватизацију, својевољно определила за новчану 
накнаду или посебну новчану накнаду, у већем износу од 
висине отпремнине утврђене Законом о раду;

- ако запослени не остварује резултате рада, односно нема 
потребна знања и способности за обављање послова на 
којима ради;

• престанка радног односа на одређено време, привремених 
и повремених послова, пробног рада;

• престанка функције изабраних, именованих и поставље-
них лица, уколико није остварено право на мировање рад-
ног односа или накнаду плате, у складу са законом;

• преноса оснивачких права власника, односно члана прив-
редног друштва;

• отварања стечаја, покретања ликвидационог поступка и у 
другим случајевима престанка рада послодавца, у скла-
ду са законом;

• премештаја брачног друга, у складу са посебним пропи-
сима;

• престанка радног односа у иностранству, у складу са зако-
ном, односно међународним споразумом.

Новчана накнада припада незапосленом од првог 
дана од дана престанка осигурања, ако се пријави и под-
несе захтев Националној служби за запошљавање у року 
од 30 дана од дана престанка радног односа или престанка 
осигурања. Незапосленом који поднесе захтев Националној 
служби по истеку 30 дана од дана престанка радног односа 
или престанка осигурања, новчана накнада припада само 
за преостало време према утврђеној дужини трајања права 
на новчану накнаду. Право на новчану накнаду нема неза-
послени који поднесе захтев по истеку времена за које му 
право на новчану накнаду припада. У рок се не рачуна вре-
ме током кога је незапослени, по прописима о здравственом 
осигурању, био привремено спречен за рад.

Документација потребна за пријаву на евиден-
цију незапослених и подношење захтева за оства-
ривање права на новчану накнаду за лица којима је 
престао радни однос:
• лична карта
• доказ о стручној спреми или оспособљености (сведочан-

ство, диплома или уверење - оригинал документа на 
увид)

• акт о престанку радног односа (решење о престанку рад-
ног односа, акт о отказу уговора о раду)

• закључена радна књижица и фотокопија радне књижице 
(уколико лице има стаж остварен у иностранству прила-
же две фотокопије радне књижице); запослени који не-
мају закључену радну књижицу, а исто је у надлежности 
Фонда ПИО, могу приложити доказ о пријави и одјави на 
обавезно пензијско и инвалидско осигурање (копија об-
расца М-3А) 

• потврда о заради (бруто зарада - зарада која садржи и до-
приносе на терет запосленог, за шест месеци који претхо-
де месецу престанка радног односа)

• доказ о пензијском стажу који није стаж осигурања за 
случај незапослености (бенефицирани стаж, стаж у 
иностранству, стаж у војсци у другим републикама, стаж 
по основу продуженог осигурања, посебан пензијски 
стаж по основу трећег детета и стаж по основу учешћа у 
ратним збивањима у двоструком трајању)

• доказ о периодима осигурања из матичне евиденције РФ 
ПИО за лица којима до испуњавања првог услова за ост-
варивање права на пензију недостаје до две године.

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

НОВЧАНА НАКНАДА 
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У      току је пријављивање учесника за десето такмичење 
„Најбоља технолошка иновација у Србији“. Као и до 
сада, право учешћа имају тимови (од најмање три 
члана) који ће се такмичити у једној категорији - „Ре-

ализоване иновације“. 
Рок за пријаву је 10.06.2014. године, а победник ће бити 

познат након финала, које ће се одржати крајем децембра, 
уз директан пренос на Радио-телевизији Србије. Почетни на-
градни фонд износи 5 милиона динара. 

Новина на овогодишњем такмичењу је сусрет са потен-
цијалним инвеститорима, планиран за последњу недељу но-
вембра, који ће заменити Изложбу иновација. 

И ове године ће бити праћена успешност реализације 
иновација прошлогодишњих учесника, што ће бити посебно 
награђено. Студентима саветујемо да се укључе у рад неког 
од тимова, што ће тимовима бити значајна помоћ, док ће сту-
дентима омогућити стицање драгоценог искуства. 

Циљ такмичења је промовисање иновационог капаците-
та и предузетничке климе у Србији, као и помоћ потенцијал-
ним и постојећим „хај-тек“ (high-tech) предузетницима који 
су спремни и способни да сопствене идеје и инвенције изнесу 
на тржиште. 

Учешће на такмичењу, осим могућности добијања нов-
чаних награда, свим такмичарима обезбеђује и стручну по-
моћ, у виду бесплатне едукације кроз тренинге и консалтинг, 
као и медијску промоцију, како током, тако и након такми-
чења. 

ТАКМИЧЕЊЕ

Такмичење ће се ове године одвијати у категорији „Ре-
ализоване иновације“. Након пријаве све тимове, односно 
њихове иновације, очекује неколико елиминаторних рецен-
зентских кругова, а затим и вишемесечна обука, у периоду 
април-новембар. 

Обука се реализује кроз четири дводневна и један једно-
дневни тренинг. На крају године одржава се финале такми-
чења, уз директан пренос из студија РТС. 

Новина на овогодишњем такмичењу је сусрет са потен-
цијалним инвеститорима, који ће заменити Изложбу ино-
вација. И ове године ћемо пратити успешност реализације 
иновација прошлогодишњих учесника и то посебно награ-
дити, без обзира на пласман који је остварен на НТИ 2013. 
Заинтересовани студенти, који желе да се укључе у рад не-
ког од тимова на такмичењу, могу да доставе кратак CV на 
адресу: office@inovacija.org. Биографије ће бити стављене на 
увид такмичарима који ће моћи да у свој тим позову неког 
од студената.

Организатори такмичења су Министарство просвете, 
науке и технолошког развоја Републике Србије, Факултет 
техничких наука у Новом Саду, Привредна комора Србије и 
Завод за заштиту интелектуалне својине Републике Србије, 
док медијску подршку обезбеђује РТС.

РЕЗУЛТАТИ

У протеклих 9 година основано је 75 високотехнолош-
ких компанија утемељених на идејама учесника такмичења, 
кроз 287 тренинга обучено је 6.009 истраживача, високотех-
нолошких компанија, студената и иноватора и направљено 
779 бизнис и маркетинг планова и пословних модела. На-
градни фонд (закључно са овогодишњим) прелази 70 мили-
она динара.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ

Као и до сада, право учешћа имају само тимови, и то са 
најмање три члана. На такмичењу могу учествовати сви ста-
новници Србије, независно од броја година, пола или образо-
вања. Иновације могу обухватати различите категорије - од 
иновативних решења за пласман једноставних производа, 
који се већ вековима праве на овим просторима, па до висо-
ких технологија. 

Пријављивање такмичара се врши као и претходних го-
дина, путем интернета, на адреси www.inovacija.org, а рок за 
пријаву иновација је 10. јун 2014. године.

Више детаља о такмичењу сви заинтересовани могу 
пронаћи на адреси: www.inovacija.org.

Новина на овогодишњем такмичењу је сусрет са потенцијалним инвеститорима. Циљ 
такмичења је промовисање иновационог капацитета и предузетничке климе у Србији, као и 

помоћ потенцијалним и постојећим предузетницима који су спремни и способни да сопствене 
идеје и инвенције изнесу на тржиште

НАЈБОЉА ТЕХНОЛОШКА 
ИНОВАЦИЈА

Иновативно десет
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Главни циљ је економско и психолошко оснаживање 
жена из рањивих и тешко запошљивих група, и то путем 
утицаја на основне изворе рањивости - незапосленост, не-
активност и социјалну искљученост. Основна идеја пројек-
та је да се изгради модел за укључивање различитих група 
становништва које се сматрају рањивим, и то кроз стварање 
радног амбијента који ће подстицати њихову активност и мо-
тивацију за укључивање и друштвену ангажованост, а који 
ће уједно бити у складу са њиховим могућностима и потен-
цијалима.

Пројекат сједињује помоћ угроженом становништву с 
једне стране, док са друге образује о проблемима животне 
средине, значају примарне селекције отпада и валоризацији 
текстила као рециклажне сировине. Наиме, текстил се може 
користи у две сврхе, уместо да заврши као отпад. Прва је по-
моћ социјално угроженом становништву у гардероби, а друга 
је производња регенерата од рециклираног текстила, који би 
се користио у индустрији намештаја, аутомобила и за про-
изводњу изолационог материјала. Коначно, овим решењем 
се продужава и век санитарне депоније.

Сајам запошљавања у Лозници, у организацији Нацио-
налне службе за запошљавање - Филијала Лозница, 
одржан је 13. маја, у хали Спортског центра „Лагатор“, 
који је бесплатно уступио простор за одржавање ма-

нифестације, док је медијска кућа „Лотел плус“ уступила оз-
вучење.

На сајму је учествовало 36 послодаваца који су понуди-
ли око 150 слободних радних места. Забележена је изузетно 
велика посећеност - око 1000 незапослених лица било је у 
прилици да оствари непосредан контакт са представницима 
послодаваца и поднесе пријаве за посао. 

Филијала Лозница је препознала потребу за оствари-
вањем сарадње кључних институција у области запошља-
вања и економског развоја на локалном тржишту рада. У са-
радњи са партнерима организоване су презентације услуга 
и мера усмерених ка јачању подршке привредницима. Своје 
активности, услуге и мере представили су Филијала Лозни-
ца НСЗ, Одељење за локални економски развој Града Лозни-
ца и Регионална развојна агенција Подриња, Подгорине и 
Рађевине.

„Желели смо да кроз ову сарадњу омогућимо послода-
вцима да на једном месту добију квалитетне информације 
и да са нашим партнерима радимо на бољем усклађивању 
понуде и потражње радне снаге на локалном тржишту рада. 
Надамо се да ћемо кроз овакав вид сарадње и убудуће уна-
пређивати квалитет наших услуга усмерених ка незапосле-
ним лицима и привреди и утицати на унапређење функцио-
нисања локалног тржишта рада“, истичу у Филијали Лозница 
НСЗ.

У сарадњи са партнерима организоване 
су презентације услуга и мера усмерених 
ка јачању подршке привредницима. Своје 
активности, услуге и мере представили 
су Филијала Лозница НСЗ, Одељење за 

локални економски развој Града Лозница 
и Регионална развојна агенција Подриња, 

Подгорине и Рађевине

сарадња кључних институција                          

ЛОЗНИЧКИ 
САЈАМ 

ЗАПОШЉАВАЊА

пројекат прекограничне сарадње

РЕЦИКЛАЖОМ ТЕКСТИЛА ДО 
ОДРЖИВИХ РЕШЕЊА

З.Гацић

Пројекат прекограничне сарадње „Рециклажом 
текстила до одрживих решења“ има за циљ обуку 
и запослење жена са обе стране црногорско-српске 
границе. Први заједнички састанак пројектног тима 

одржан је 15. маја 2014. године, у просторијама Удружења 
„СОС“ Никшић. Учесници пројекта су Удружење „СОС“, Жен-
ски центар Ужице, Биро за рад Никшић, НСЗ - Филијала Ужи-
це и РРА Златибор. 

Д.Неговановић
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Министар финансија у Влади Републике Србије Ла-
зар Крстић изјавио је прошле недеље да ће Србија 
од 2015. године прећи на програмски буџет, при 
чему су већ у току техничке припреме с буџетским 

корисницима. Крстић је у интервјуу за 100. број економског 
месечника „Магазин бизнис“ прецизирао да ће припреме 
буџета за наредну годину почети одмах по завршетку ре-

баланса буџета за ову годину, који је планиран за јул. „Про-
грамско буџетирање је на нивоу државе озбиљан и сложен 
пројекат, од којег се не очекују превелики резултати у прве 
две године“, оценио је Крстић.

Реални циљеви

Међутим, како је објаснио, буџетирање у коме се свака 
ставка оправдава на пројектни начин, што значи да се при-
казују и ефекти, на дуже стазе значајно доприноси подизању 
одговорности у располагању државним новцем. Министар је 
најавио да ће се буџетска средства од 15 милијарди динара 
за 2015. и 2016. годину користити за субвенционисање нових 
инвестиција и побољшање ликвидности привреде.

„Међународни монетарни фонд није априори против 
свих врста субвенција, с обзиром да разумеју да је у Србији 
велика неликвидност у економији и да држава мора да ин-
тервенише“, указао је Крстић. Према његовим речима, држа-
ва ће морати да тим краткорочним и ороченим мерама по-
могне привреду, док системске мере побољшања привредног 
амбијента, као што су нови закони о раду, грађевинским доз-
волама и стечају, не дају ефекат. Он је напоменуо да Влада 
Србије не планира реструктурисање старих дугова, док све 
дугове, укључујући и оне јавних предузећа које је држава га-
рантовала, сервисира и наставиће да сервисира редовно.

„Србија има неке старе кредите који су закључени по ве-
ома високим каматним стопама које морамо данас да плаћа-
мо. Тренд пада каматних стопа на српске хартије од вред-
ности се наставља још од краја прошле године, што показује 
поверење инвеститора у државну политику“, рекао је минис-
тар. Указао је да је број запослених у јавном сектору, који је 
крајем прошле године износио 780.000 људи, стабилан и да 
се чак смањује од увођења забране запошљавања.

Регистар запослених у јавном сектору, како је оценио, 
много ће помоћи Министарству финансија у прављењу бу-
дућих буџета, јер ће моћи прецизније да се планирају расхо-
ди за запослене код свих органа, али и да се контролише за-
пошљавање и исплата плата.

„У томе ће нам, поред регистра, помоћи и обједињена 
наплата свих пореза по одбитку која је уведена од марта ове 
године“, поручио је Крстић. Процењује се да због сиве еко-
номије држава остаје ускраћена за милијарду и по до две 
милијарде евра прихода годишње. Према његовој оцени, није 
реално очекивати да се износ који се губи због сиве еконо-
мије у потпуности наплати чак ни у дужем року, с обзиром 
да ни најразвијеније земље света нису свеле сиву економију 
на нула одсто.

„Реални циљ је да се наплати додатних 500 до 700 мили-
она евра у средњем року, односно приближно 100 милиона 
евра већ ове године“, објаснио је министар. Неопходно је да 
држава ради на унапређењу Пореске управе као главне ин-
ституције у борби против сиве економије и на успостављању 
бољег система и начина организовања државних органа, јер 
једино тако сива економија може трајно да се смањи. Такође, 
Крстић је предочио да ће нова мера Владе Србије о пореским 
олакшицама послодавцима за новозапослене помоћи да се 
већи број људи из сиве зоне пребаци у легалне токове, с обзи-
ром да ће пријављивање нових радника бити знатно јефти-
није за послодавце.

„С једне стране ће се обезбедити подстицаји, али ће с 
друге стране држава појачати контролу непријављених рад-
ника“, навео је министар, уз напомену да ће ова мера имати 
ефекат и на већи број нових радних места, јер ће послодавци 
сносити мањи трошак за отварање новог радног места.

Шта је програмско буџетирање?

Законом о буџетском систему Републике Србије је 
предвиђено да од 2015. године Србија пређе са линијског 
на програмско буџетирање, што значи да ће се средства из 

србија 2015. прелази на програмски буџет

Држава ће морати да краткорочним и ороченим мерама помогне привреду, док системске 
мере побољшања привредног амбијента, као што су нови закони о раду, грађевинским 

дозволама и стечају, не дају ефекат

НОВИ НАЧИН ПЛАНИРАЊА И РАСПОДЕЛЕ

   Три фазе
   
   Под појмом „програм“ подразумева се груписање слич-
них услуга или активности унутар буџетског корисника, које 
имају заједнички стратешки или оперативни циљ. У односу 
на традиционални процес планирања буџета, који распо-
дељује средства на бази улазних елемената (плате, мате-
ријални трошкови, итд.), програмско буџетирање, уз те ин-
формације, одлуке о расподели буџетских средстава доноси 
на бази циљева политика и жељених резултата. Програмско 
буџетирање се састоји из три фазе. У фази планирања тре-
ба утврдити листу потреба и приоритета, затим дефинисати 
циљеве који треба да се постигну у дугогодишњем периоду 
рада јавне власти. У фази програмирања се дефинишу ак-
тивности и врши њихово груписање у програме или пројекте 
преко којих ће циљеви бити реализовани. Фаза буџетирања 
има оперативан карактер и интегрише расположива финан-
сијска средства са циљевима и активностима ради изнала-
жења најбољег решења.
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буџета распоређивати по програмској класификацији којом 
се приказују циљеви, очекивани резултати, активности и 
средства потребна за остваривање циљева. Ово практично 
значи успостављање новог начина планирања и расподеле 
буџетских средстава, тако да се уводи јасна веза између по-
литика власти, односно програма које спроводи, циљева тих 
програма и очекиваних резултата с једне стране и средстава 
потребних за њихову реализацију, с друге стране. Практич-
но, биће могуће измерити колико коштају понуђена решења 
неког проблема. За изабрано решење се успоставља јасна по-
дела задатака, а самим тим је успостављена и одговорност за 
реализацију активности.

Оваквим моделом буџета унапређује се начин на који 
се израђују финансијски планови буџетских корисника, као 
и начин на који се ти планови анализирају. Поред обима 
планираних средстава, финансијски планови би требало да 

садрже и описе активности, циљева, очекиваних резултата 
и изворе верификације програма, организациону структуру, 
задужења и лица одговорна за реализацију програмских 
активности, временске рокове за реализацију активности, 
образложење понуђеног решења, итд. Оваквим плановима 
цео процес планирања и расподеле средстава постаје јас-
нији и приступачнији грађанима, па ће самим тим постати и 
транспарентнији и омогућити учешће грађана.

Програмским буџетом се омогућава проналажење 
најефикаснијег начина за решавање уочених проблема, јер 
се ствара један вид конкуренције међу буџетским корисни-
цима који желе финансијску подршку из буџета за своје про-
граме, што свакако значи ефикасније усмеравање средстава 
за решавање конкретних проблема. Такође, омогућава се и 
константно праћење остварења планираних резултата, и то 
како у финансијском смислу, тако и кроз нефинансијско из-
вештавање, јер се на почетку процеса планирања дефинишу 
циљеви и очекивани резултати, па је касније могуће прове-
рити да ли је утрошени новац заиста послужио за достизање 
постављених циљева и дао очекиване резултате.

Ово је јако важно, када знамо да линијски буџети нису 
имали ову димензију и врло често су подразумевали распо-
делу и трошење огромних средстава без јасно постављених 
циљева, без дефинисања очекиваних резултата, па смо ос-
тајали и без анализе ефеката које су та средства имала на 
решавање конкретних проблема и живот грађана.

Код програмског буџета носилац трошкова су буџетски 
програми и пројекти на које се врши алоцирање активности 
и трошкова ради остварења одређеног циља. Трошкови 

функционисања буџетских корисника примарно се исказују 
по конкретним програмима и активностима, што њихо-
во постојање и трошкове које проузрокују доводи у везу са 
оним што раде (са активностима које реализују) и не чини их 

подразумеваним, као код линијског буџета, где се трошкови 
функционисања планирају и подразумевају без обзира на 
реализоване програме и произведене ефекте.

Увођење програмског буџета представља захтеван зада-
так. Не постиже се лако, а предности примене новог модела 
буџетирања нису одмах видљиве у пракси. Да би се успешно 
реализовао, треба извршити значајне реформе у руковођењу 
и раду свих структура јавне власти и прецизно дефинисати 
надлежности и одговорности за спровођење буџетских про-
грама.

Концепт програмског буџета је као пилот-пројекат 2006. 
године био уведен у пет министарстава Републике Србије: 
Министарству здравља, Министарству за државну управу 
и локалну самоуправу, Министарству просвете, Министар-
ству трговине и услуга и Министарству вера. Почетком 2008. 
године тим међународних експерата за јавне финансије је 
спровео евалуацију искуства и напретка који су ова минис-
тарства постигла од увођења програмског буџета. На основу 
анализе су закључили да је постигнут напредак и препору-
чили да се овакав концепт буџета уведе у свим министар-
ствима. Доношење новог Закона о буџетском систему у 2009. 
години требало је да представља значајан искорак у том пра-
вцу. Међутим, важнија реформска решења најављена су тек 
од 2015. године. В.П.
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Насиље над женама има размере епидемије и изложе-
не су му жене у свим деловима света, показао је нај-
новији извештај Светске банке о положају и правима 
жена. Према извештају објављеном 14. маја, више од 

700 милиона жена у свету било је изложено физичком или 
сексуалном насиљу, и то од стране својих мужева и партне-
ра. Насиље над женама је посебно изражено у јужној Азији 
и Африци. Жене, такође, нису довољно заступљене у инсти-
туцијама и на кључним функцијама, а Србија се у извештају 
помиње као земља са већим уделом жена међу градоначел-
ницима од просечног у свету. Такође, у већини земаља пра-
ви се разлика између мушкараца и жена у прописима бар у 
једном правном питању, наводи се у извештају.

Када дом није безбедан

У извештају Светске банке се наводи да је у протеклих 
неколико деценија остварен изузетан напредак када је реч о 
важним аспектима живота жена и девојчица, али да и поред 
тога проблеми остају, укључујући раширено родно засновано 
насиље.

„Родно засновано насиље има размере глобалне епиде-
мије, јер погађа жене у свим деловима света. У многим де-
ловима света за жене нема места које је мање безбедно од 
њиховог дома, јер је више од 700 милиона жена изложено 
физичком или сексуалном насиљу, и то од стране мужева, 
момака или партнера“, наводи се у извештају.

Према извештају, свака друга жена у јужној Азији или 
43% била је изложена физичком или сексуалном насиљу које 
је починио партнер. Слично је и у подсахарској и северној Аф-
рици и на Блиском истоку, где је 40% жена било изложено 
партнерском насиљу.

У Јужној Америци 33% жена је изложено насиљу у по-
родици, у источној и пацифичкој Азији 30%, а у централној 
Азији 29%. У Северној Америци удео жена изложених насиљу 
износио је 21%, а у Аустралији и Новом Зеланду 28%. Подаци 
који се базирају на прелиминарној анализи Светске здравс-
твене организације за 2013. не обухватају Европу.

Напретка ипак има у сузбијању породичног насиља, а 
број земаља које имају законе против породичног насиља по-
већао се са једне у 1976. на 76 у 2013. години.

 
Проблем раних удаја и трудноћа

Према извештају Светске банке, у 33 земље са ниским 
и средњим примањима готово трећина жена је рекла да не 
смеју да одбију партнеру сексуалне односе. Такође, мно-
ге девојчице имају ограничену контролу над својим телом, 
односно сексуалним и репродуктивним правима. На основу 
садашњих трендова, више од 142 милиона девојчица удаће 
се пре 18. године у наредној деценији, а годишње свака пета 

девојчица у зељама у развоју остаје у другом стању пре 18. 
рођендана. Према изнетим подацима, због тинејџерских 
трудноћа се губе приходи од 1% годишњег бруто домаћег 
производа у Кини до 30% БДП у Уганди.

У земљама у развоју најчешћи узрок смрти код тинејџер-
ки старости од 15 до 19 година су проблеми у трудноћи, а 
годишње умре око 70.000 девојчица.

 
У свету 18 председница и премијерки

 
Када је реч о заступљености жена у институцијама, 

Светска банка подсећа да жене нису адекватно заступљене 
и да чине само 22% чланова парламената у свету. То је готово 
двоструко више него 1997. године, када је удео жена у парла-
менту био 12%, али је и даље мало, наводи се у извештају. У 

Извештај Светске банке о положају и правима жена

   Србија на 42. месту

   Србија се по родној равноправности налази на 42. месту 
од 136 држава обухваћених овогодишњим извештајем 
Светског економског форума. То је помак за осам места у 
поређењу са прошлом годином, када је Србија први пут ув-
рштена у извештај који показује доступност образовања и 
здравствене заштите женама, али и могућности за њихово 
учешће у политичком и економском животу земље. Србија је 
најбоље пласирана у погледу учешћа жена у политици (39. 
место), на средини листе је по питању учешћа жена у обра-
зовању (55. место) и економији (59. место), док је међу најло-
шијима у погледу здравља (очекивани број година живота 
без озбиљнијих болести и удео женске деце у укупном броју 
рођених - 111. место). Према извештају Светског економског 
форума, жене у Србији могу очекивати 66 година живота 
без већих здравствених проблема. 
   На првом месту пету годину заредом налази се Исланд, 
на коме су, према извештају Светског економског форума, 
најмање разлике између мушкараца и жена, а следеће на 
листи су Финска, Норвешка и Шведска. Најлошије показа-
теље имају земље Блиског истока и Африке. 
   Према извештају Светског економског форума, објавље-
ном 24. октобра, генерално гледано, разлике у положају 
мушкараца и жена у свету су делимично смањене у 2013. 
години, али је напредак спор. Од европских земаља међу 
десет најбоље пласираних по питању родне равноправ-
ности у свету налазе се још Данска, Ирска и Швајцарска. 
Добро стоје и северноамеричке земље - Канада је на 20. 
месту, а САД на 23. 

ЕПИДЕМИЈА НАСИЉА

у протеклих неколико деценија остварен је изузетан напредак када је реч о важним аспектима 
живота жена и девојчица, али и поред тога проблеми остају, укључујући раширено родно 

засновано насиље
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2013. само око 14% председника парламената биле су жене. 
Према подацима из јануара 2014. године, у свету је било 18 
жена председника или премијера, што је удео од 10%. У из-

вештају се наводи да је заступљеност жена у локалним влас-
тима још мања и да 5% градоначелника у свету чине жене. 
Наводи се и да је у 77 земаља за које су доступни подаци 
сваки пети градоначелник и мање жена, а међу земљама са 
вишим уделом помиње се и Србија, са уделом жена на месту 
градоначелника од 26%.

Жена је мало и на правосудним функцијама - у свету 
29% судија су жене. При томе, у неким земљама њихов рад у 
правосуђу је ограничен, као што је случај у Ирану, где жена 
судија не може да изда и потпише коначну пресуду. У око две 
трећине од 123 земље за које постоје подаци, жене чине мање 
од 25% судија у уставним судовима. Највећи удео жена међу 
судијама уставног суда има Сијера Леоне, чак 60%.

Такође, жене ређе поседују земљу и кућу, а у неким 
земљама могу да остварују право на земљу само преко 
мушких рођака. Правна дискриминација је, такође, врло ра-
ширена. У 2013. у 128 земаља постојала је бар једна правна 
разлика у прописима између жена и мушкарaца, почев од 
препрека за жене у добијању личних докумената до ограни-
чења права на поседовање и коришћење имовине или запо-
шљавања.

„Ако свет жели да искорени екстремно сиромаштво 
и омогући да сви деле просперитет, морамо жене потпуно 
укључити“, рекао је председник Свестске банке Џим Јонг Ким.

Укључивање и оснаживање жена је важно и за економ-
ски раст и развој неке земље. Према подацима које је 15. 
маја изнео шеф Канцеларије Светске банке у Србији Тони 
Верхеијен, подизање нивоа запослености жена на ниво за-
послености мушкараца повећало би за 16% бруто домаћи 
производ Србије.

Стопа запослености мушкараца у Србији у 2013. била је 
45,2%, а жена 30,8%, подаци су из Анкете о радној снази.

Према иницијалним проценама Светске банке, на За-
падном Балкану просечни губитак БДП по становнику је око 
18%, због разлике у нивоу запослености мушкараца и жена.

   Родни барометар

   У Србији и међу женама и међу мушкарцима породица има 
централну вредност и важнија је од посла, показало је истра-
живање „Родни барометар 2012“, у којем се указује и да су 
мушкарци трауматизовани улогом храниоца породице, као 
и да су највеће родне неједнакости везане за експлоатацију 
жена у приватној сфери. Истраживање је показало да гото-
во 70% мушкараца ретко или никада не кува, 65% не спрема 
стан, а 78% не пегла. Међутим, чак 80% мушкараца сматра да 
може да рачуна на подршку својих партнерки када им је теш-
ко, док такав одговор даје 67% жена. Више мушкараца него 
жена, такође, задовољно је партнерским односом, али их зато 
мање - само 25% према 57% жена, сматра да би политика 
била боља када би жене одлучивале.
   Директорка Канцеларије УН за жене у Србији Асја Врбанова 
истакла је на представљању књиге „Родни барометар у Ср-
бији: Развој и свакодневни живот“, да је барометар једно од 
најсвеобухватнијих истраживања у Србији и веома амбициозан пројекат намењен развоју боље родне политике и мера у том 
домену.
   Марина Благојевић Хјусон (Hughson), ауторка извештаја „Родни барометар 2012“, рекла је да у овој постсоцијалистичкој 
фази родна политика у Србији доживљава оно што се назива криза имплементације. 
   „Извештај представља тачку са које треба сагледати ствари из друге перспективе“, истакла је ауторка, додајући да перс-
пектива из те књиге омогућава да се изађе из ћорсокака имплементације. Благојевићева је оценила и да ослобађање од 
ригидних родних улога има вишеструке позитивне ефекте.
   Према резултатима из извештаја, жене су чешће незапослене, чешће су међу онима који се не пријављују као незапослени, 
јер не верују да ће добити посао и такође су готово три пута чешће издржавана лица, а чак 20 пута чешће од мушкараца у 
улози домаћице. Само 23% мушкараца и 17% жена сматра да су довољно плаћени за посао који обављају.
   Разлике постоје и када је реч о власништву - жене у Србији су много ређе власнице непокретне имовине и аутомобила него 
мушкарци али су, с друге стране, чешће сувласнице од мушкараца. Такође, мушкарци чешће обезбеђују већи део породичног 
буџета, док жене проводе много више времена од мушкараца у гајењу деце (два пута више), у кућним пословима (четири пута 
више), као и у неговању старих, болесних и деце (готово три пута више).

Еурактив
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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)


