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ЦЕО ГРАД ДО ПОСЛА 
ТЕМА БРОЈА  - Месечно се у просеку запосли 17.660 људи. 

Седми месец заредом број незапослених у Србији се смањује. 
Расте број стално запослених. Од јануара до августа забележено 

запошљавање 143.660 лица
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УВОДНИК

БАЈКЕ И КАРДЕЉ 
   Да се бајке не налазе само између корица књига, поста-
рао се - лакше је прочитати него изговорити - Савџиб-
хаи Долакиа, послодавац из Индије који је обрадовао 
својих 1.200 радника поклонивши им нове аутомобиле, 
депозите за станове и хиљаде долара вредан дијамант-
ски накит, као награду за лојалност. Поклони су део про-
грама лојалности вредног 50 милијарди рупија или  815 
милиона долара. 
   Далеко је Индија, а нешто ближа пета страна „Послова“, 
где ћете сазнати зашто се овај послодавац одлучио на 
тај потез, као и да је на прагу сиромаштва у Белгији 15 
одсто становништва. Да је та лествица у Белгији високо 
изнад наших очекивања, говори податак да је за самца 
она постављена на 1.074 евра месечних примања, а за 
четворочлану породицу са двоје деце млађе од 14 годи-
на на 2.256 евра. 
   Према последњим статистичким подацима, стопа не-
запослености у Србији пала је на 20,3 одсто. Од јануара 
до августа месечно се у просеку запошљавало 17.660 
људи. Цео један град, попут Шида, Ариља или Сремске 
Митровице, долазио је до посла - судећи по том броју. 
Седми месец заредом број незапослених у Србији се 
смањује. Од јануара до августа забележено је запошља-
вање 143.660 лица. 
   Скрајнут је податак да у истом периоду расте број стал-
но запослених. Од 200 запослених у Параћину ове годи-
не посао на неодређено време добило је 117 људи. Није 
то случај само у овом граду. У односу на прошлу годину, 
раст броја стално запослених већи је за око 50 одсто у 
корист рада на неодређено време.
    Прст сумње у Србији је почесто већи и од шаке, тако да 
су горње податке неки аналитичари, економисти и син-
дикални лидери прогласили сумњивим, збуњујућим, 
проблематичним, нестварним… 
  Неверица у изнете податке о паду незапослености увела 
је, међутим, оригиналност којој је Србија традиционално 
склона, а то је да се поузданост одређеног статистичког 
модела тумачи хронолошки и да методологија има се-
зонски - квартални или полугодишњи карактер. Нешто у 
шта се верује у првом кварталу у другом и трећем може 
се сматрати крајње непоузданим. Нешто слично је тзв. 
„теоријом тренутка“ осмислио Едвард Кардељ. 
  У фебруару ове године број незапослених достигао је 
вишегодишњи максимум од 793.625 лица. У тај су пода-
так сви поверавали, није га начео црв сумње експерата, 
економиста, синдикалаца. Тај фебруарски број резултат 
је исте методологије која је пренела и последњи  сеп-
тембарски податак, када се на евиденцији Националне 
службе за запошлавање налазило укупно 748.549  неза-
послених. За сваког ко нема посао статистика је сувиш-
на, јер је за њега проценат незапослености 100 одсто. 
Циљ је да тих људи буде што мање.
   Да треба (по)слушати младе говори и животна прича 
Ленке Маринковић из Станишића, која је након дуго-
годишње незапослености упловила у свет предузет-
ништва. Није веровала да посао може да се покрене са 
једном шиваћом машином и 130.000 динара, а  онда је 
послушала ћерку. О тој као и о могућности да постане-
те стажиста немачке привреде или програмер „Епла“, у 
овом броју „Послова“. 

Милош Чолић
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У Филијали за град Београд Националне службе за за-
пошљавање свечано су уручени уговори корисници-
ма програма и мера активне политике запошљавања 
за 2014. годину. Право на субвенцију за самозапошља-

вање остварило је 106 будућих предузетника са територије 
главног града. Међу њима је 15 припадника ромске нацио-
налности и 13 особа са инвалидитетом. Уговори су уручени 
и извођачима 11 програма јавних радова на којима ће бити 
запослене особе са инвалидитетом. 

Државни секретар у Министарству за рад, запошља-
вање, борачка и социјална питања Александар Стојановић 
нагласио је да је овај догађај сигнал незапосленима да је 
држава ту, заједно са надлежним министарством и инсти-
туцијама, да прати дешавања на тржишту рада и подсти-
че позитивне трендове, што показују и последњи подаци о 
смањењу стопе незапослености.

„Подстицање предузетничког духа и иницијативе на 
једној и радна и социјална интеграција на другој страни, ове 
године су у фокусу политике запошљавања. Са том прак-
сом наставићемо и следеће године, а настојаћемо да износ 
субвенција за самозапошљавање буде већи, као и број људи 
укључен у ову меру. Ту смо да радимо заједно и даље побољ-
шавамо индикаторе на тржишту рада“, нагласио је Стојано-
вић, говорећи о програмима намењеним подстицању запо-
шљавања.

Директор Националне службе за запошљавање Зоран 
Мартиновић је подсетио да је улога Националне службе да 
кроз реализацију активних мера запошљавања омогући не-
запосленим лицима да уђу у свет рада. 

„Сведоци смо позитивних трендова на тржишту рада. 
Статистички подаци показују да се број лица на нашој еви-
денцији континуирано смањује из месеца у месец, а еви-
дентиран је и повећан број оних који су нашли запослење у 
односу на исти период претходне године. То нам даје наду 
и показује да мере које се спроводе на тржишту рада, као и 
нова законска регулатива и појачане активности на фискал-
ној консолидацији дају резултате и да је велики број запос-
лених из сиве зоне прешао у статус формалне запослености“, 
нагласио је Мартиновић и изразио очекивање да ће и окто-
барска Анкета о радној снази показати исти тренд.

„На територији целе Србије ових дана закључујемо уго-
воре са корисницима субвенција за самозапошљавање и 
извођачима јавних радова. Са скромним средствима којима 
располажемо, планирамо да до краја године кроз овај вид 
ангажовања упослимо око 6000 људи, међу којима ће бити и 
2500 особа са инвалидитетом, што је за нас посебно значај-
но. Само кроз јавне радове прилику да отпочну своју радну 
и социјалну интеграцију имаће 1300 особа са инвалидите-

том, а за те намене ће бити издвојено 240 милиона динара. 
Очекујем да ће и велики број корисника субвенције за само-
запошљавање успети да одржи свој бизнис, а потом и запос-
ли нова лица“, рекао је Мартиновић и нагласио да додатно 
храбри најава да се у наредној години могу очекивати већа 
средства за активне мере запошљавања, што ће довести до 
отварања нових радних места. 

Национална служба за запошљавање кроз различите 
мере подстиче развој предузетништва. Посебна подршка ос-
мишљена је за почетнике у бизнису, кроз бројне субвенције и 
стручно саветовање и обуку у пословним центрима.

„Пред вама су озбиљни задаци, али на том путу нис-
те сами. Једна од програмских активности коју спроводе 
пословни центри у филијалама НСЗ је и менторинг програм, 
намењен почетницима у првој, најосетљивијој години посло-
вања. Програм подразумева анализу стања са препорукама 
за превазилажење проблема“, рекла је директорка Филијале 
за град Београд Љубица Ђорђевић.  Филијала је активно 
укључена у рад новоформираног Савета за запошљавање 
града Београда, што ће донети и бољу сарадњу са локалном 
самоуправом и боље резултате у запошљавању. 

Уговоре и једнократну помоћ у износу од по 160.000 
динара (200.000 за особе са инвалидитетом) добили су они 
који су доставили најбоље пројекте. Владимир Василић, по 
професији глумац, сада у својој фирми „Паун сапуни“ прави 
сапуне од биљног глицерина. 

„Ова лепа и креативна прича је кренула од телевизијске 
емисије о прављењу сапуна, која ми је дала идеју за нови 
бизнис. Развила се у Националној служби, чије ме је дивно 
особље упутило у свет предузетништва о коме до тада ни-
сам много знао, посебно у области администрације“, прича 
Владимир, док је Жељко Симић, власник предузећа за пру-
жање књиговодствених услуга „VSŽ Consulenza“, на идеју о 
покретању посла дошао након истраживања и анализе тр-
жишта.

„Новчана подршка НСЗ ми је била додатни стимуланс и 
искористио сам је за куповину књиговодственог софтвера и 
плаћање првих административних задужења“, каже Васић. 

ЈКП „Младеновац“ је једино јавно предузеће које је 
учествовало и добило средства за извођење јавног рада, у 
који ће бити укључене 4 особе са инвалидитетом, током на-
редних 6 месеци.

„Реализујемо програме јавних радова већ дужи низ го-
дина и драго нам је да на тај начин успевамо да ангажује-
мо наше суграђане из осетљивих друштвених група, по-
себно особе са инвалидитетом. Имамо изузетну сарадњу са 
НСЗ и апелујем на остала јавно-комунална предузећа да се 
прикључе овој мери“, истакла је Оливера Максимовић, ди-
ректорка ЈКП „Младеновац“.

Уговори за 106 предузетника и ангажман за 52 особе са инвалидитетом у Београду

ПРЕДУЗЕТНИЧКИ ДУХ И СОЦИЈАЛНА ИНТЕГРАЦИЈА

А.Бачевић

Планирамо да до краја године кроз овај вид анга-
жовања упослимо око 6000 људи, међу којима ће 

бити и 2500 особа са инвалидитетом
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Министар за рад, запошљавање, борачка и социјал-
на питања у Влади Републике Србије Александар 
Вулин поновио је да упркос мерама штедње Вла-
да Србије неће смањивати социјална давања, као 

ни локална самоуправа, али да социјална помоћ мора да се 
заслужи. Влада је 15. октобра донела и уредбу о мерама со-
цијалне укључености корисника новчане социјалне помоћи, 
по којој су сви радно способни корисници социјалне помоћи 
у обавези да се образују или да раде оно што им изабере цен-
тар за социјални рад, који ће са локалном самоуправом одре-
дити где могу да раде. 

„Социјална помоћ тако неће бити на терету друштва, а 
корисници ће повратити самопоштовање и нико на њих неће 
моћи да гледа као на некога ко добија нешто што није заслу-
жио. Доказаће да су вредни и честити људи којима треба 
дати шансу и да остану на послу на коме ће бити ангажова-
ни“, рекао је Вулин у Нишкој Бањи, на Октобарским данима 
социјалних радника. 

„Социјална помоћ неће бити трајна категорија, већ зара-
да“, поручио је Вулин и најавио да ће мера ступити на снагу 
када ресорно министарство буде донело одговарајуће пра-
вилнике. Према његовим речима, онима који не буду хтели 
да раде или да се образују по предлогу центра за социјални 
рад биће умањена социјална помоћ, а након извесног време-

на и потпуно ускраћена. Задужења ће одређивати надлежни 
центри у сарадњи са локалним самоуправама.

„У току је израда правилника и упутстава који ће детаљ-
није да дефинишу број радних сати, као и начине на које ће 
се упошљавати корисници новчане помоћи“, рекао је Вулин.

Стручњаци упозоравају на бројне опасности које носи 
нова уредба. „Уредба каже да ће ономе ко посао одбије јед-
ном новчана помоћ бити умањена, док ће онај ко га одбије 
два пута, остати без ње. То не може аутоматски да се при-
мењује, јер постоји могућност да ако глава породице не жели 
да ради, а држава ускрати помоћ, без средстава за живот 
остану и његова малолетна деца“, кажу за „Блиц“ у једном 
центру за социјални рад.

За сада је извесно да ће центри упућивати кориснике за 
које процене да су за то способни у НСЗ, која ће им, у сарадњи 
са локалним самоуправама, понудити радни ангажман.

Гордана Матковић, из ЦЛДС-а, плаши се да највећи 
број корисника неће моћи да буде укључен у радну актива-
цију. „Међу корисницима новчане помоћи који су званично 
способни за рад има много старог света, самохраних роди-
теља који немају опције за чување деце, људи са здравстве-
ним проблемима, трудница, као и оних који брину о члану 
породице са инвалидитетом. Многи од њих неће имати ус-
лове да раде“, каже Матковићева, која сматра да би новчана 
помоћ могла да се, уместо корисницима, даје послодавцима 
који би их запослили. 

Ипак, има и оних који напросто не желе да раде.
„Имали смо једну жену која је дала отказ на место чис-

тачице, јер је више новца добијала од државе док је била 
незапослена, него када је била запослена“, кажу у центру за 
социјални рад.

Радну активацију је пре неколико месеци већ увела 
општина Пландиште, која је свима којима је признато право 
на једнократну помоћ омогућила да, сразмерно износу по-
моћи, одраде одговарајући број сати. Они су отишли и корак 
даље, па сада уместо новца грађанима плаћају струју, гас, 
воду, купују лекове, намирнице. Откако је ова обавеза уведе-
на, број захтева за добијање социјалне помоћи је опао.

ДРУШТВО   Влада Србије донела уредбу о мерама социјалне укључености корисника 
новчане социјалне помоћи

ЗА ЈЕДНЕ ПОМОЋ ЗА ДРУГЕ ЗАРАДА 
Сви радно способни корисници социјалне помоћи у обавези су да се образују или да раде оно што 
им одреди центар за социјални рад, који ће са локалном самоуправом одредити где могу да раде

А.Б.

   Медитерански модел
      Особе које добијају социјалну помоћ у Португалији, уколи-
ко су здравствено способне и без деце, мораће убудуће да 
се одазову позиву на друштвено користан рад до 15 часова 
недељно, уколико желе да им се и даље помоћ исплаћује. 
Крајем јуна 2012. око 339.000 Португалаца имало је неки 
вид социјалне помоћи, у просеку око 92 евра месечно. Про-
цењује се да више од 60.000 особа које су на социјалној 
помоћи није пријављено у бироу за запошљавање. Влада 
Португалије, како је објавио француски „Монд“, одлучила је 
да радно способне особе без деце или старатељства над 
особом са посебним потребама буду позване да обављају 
јавне послове, као што је чишћење јавних паркова, рад на 
обнови социјалних установа или на организацији спортских 
и културних догађаја. Уколико се позвани грађани не одазо-
ву, аутоматски ће им бити укинута новчана помоћ, саопшти-
ла је влада Португалије.

Србија за социјалну помоћ издваја
1,1 милијарду динара

   У Србији се месечно исплаћује 1,1 милијарда динара на 
име социјалне помоћи, коју прима 267.289 грађана, од којих 
је више од половине радно способно, подаци су Министар-
ства за рад запошљавање, борачка и социјална питања. 
Према подацима тог ресора, новчану помоћ прима 106.019 
породица, што значи да у појединим породицама има више 
корисника. Просечна новчана социјална помоћ за четво-
рочлану породицу у Србији је око 15.000 динара, а ако неко 
од деце прима дечји додатак тај износ достиже и до 20.000 
динара. Уколико новчану помоћ прима више чланова једног 
домаћинства, носилац те помоћи, на пример отац или мајка, 
прима по 7.780 динара месечно, док за чланове домаћин-
ства старије од 18 година она износи око 3.800 динара, а за 
млађе 2.337 динара.
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Један великодушни послодавац у 
Индији обрадовао је својих 1.200 
радника поклонивши им нове ау-
томобиле, депозите за станове и 

хиљаде долара вредан дијамантски на-
кит као награду за лојалност. Трговац 
дијамантима Савџибхаи Долакиа из 
града Сурат, на западу Индије, уручио 
је поклоне запосленима уочи највећег 
индијског празника, фестивала Дивали 
(Фестивал светлости).

Поклони су део програма лојално-
сти вредног 50 милијарди рупија (815 
милиона долара), који је покренула 
компанија Хари Кришна експортс.

„Наградили смо запослене који су 
кроз године допринели развоју компа-
није. Они су жртвовали свој породични 
живот за напредак фирме и због тога 
заслужују да буду награђени“, рекао је 
Долакиа за Франс прес.

Већина послодаваца у Индији 
својим запосленима уручује неку врсту 
поклона током фестивала Дивали, али 
обично се ради тек о кутијици слатки-
ша. Хари Кришна експортс већ пет го-
дина спроводи програм лојалности, у 
оквиру ког радници добијају поене у 25 
категорија, али су ове године награде 
биле посебно велике.

„Поклонили смо станове за 207 
радника, аутомобиле за њих 491 и на-
кит за 500. Депозити за станове подеље-
ни су онима који нису поседовали стан, 
а аутомобили онима који већ имају свој 
дом“, рекао је председник фирме.

„Накит у вредности од максимал-
но 5.860 долара по комаду, подељен 
је запосленима као поклон за њихове 
супруге, јер су и оне индиректно допри-
неле развоју фирме“, навео је Долакиа, 
чија компанија извози дијаманте у 75 
земаља.

Просечна месечна нето плата по запосленом у Босни и 
Херцеговини за август износила је 825 конвертибил-
них марака (КМ), односно 422 евра и номинално је 
нижа 0,3 одсто у односу на исти месец лани.

Према подацима Агенције за статистику БиХ, најнижа 
просечна нето плата од 519 КМ била је у административ-
ним и помоћним услужним делатностима, у хотелијерству и 
угоститељству је износила 536 КМ, док је у грађевинарству 
остала на истом нивоу као у јулу - 539 КМ, пренела је Фена.

Просечна нето плата у августу у бранши финансија и 
осигурања била је 1.350 КМ, у производњи и снабдевању 
електричном енергијом, гасом и климатизацији - 1.286 КМ, 
док је у сектору информатике и комуникација просечна нето 
плата износила 1.234 КМ.

АУТОМОБИЛ ЗА 
ЛОЈАЛНОСТ

САРАЈЕВО

ПРОСЕЧНА ПЛАТА
У БиХ 422 ЕВРА

 ГОРЕ - ДОЛЕ   Један великодушни послодавац у 
Индији обрадовао својих 1.200 радника

Аутомобили, депозити за станове, хиљаде 
долара вредан дијамантски накит, део су 

програма лојалности вредног 815 милиона 
долара

БРИСЕЛ

СИРОМАШТВО ПО БЕЛГИЈСКИМ 
СТАНДАРДИМА

На прагу сиромаштва у Белгији је 15 одсто ста-
новништва, према анкети спроведеној 2013. године, 
на узоку од 6.159 домаћинстава. Прошле године 15,1 
одсто белгијских породица било је у опасности да 

буде угрожено због сиромаштва, што је на нивоу 2012., са-
општио је биро за статистику СПФ Економи.

Граница сиромаштва у Белгији за самца је 1.074 евра ме-
сечних примања и 2.256 евра за четворочлану породицу са 
двоје деце млађе од 14 година, пренели су белгијски медији. 
Најугроженије категорије су самци, самохрани родитељи и 
незапослени.У извештају се наводи да је пет одсто белгијског 
становништва озбиљно материјално угрожено и да 14 одсто 
особа старијих од 60 година живи у породицима са великом 
стопом незапослених лица. 



   |  Број 593  |  29.10.2014. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs6 

У фокусу не само стручне јавности махом се налазе шес-
тоцифрени бројеви незапослених. Један од „невидљи-
вих“ је и да је све већи број оних који добијају стални 
посао, а не на одређено време. Од 200 запослених у 

Параћину ове године посао на неодређено време добило је 
њих 117. Није то случај само у овом граду.

Директор НСЗ Зоран Мартиновић недавно је изјавио 
да без обзира што је рад на одређено време и даље доми-
нантан облик рада, када се упореди колико је радника на не-
одређено време запослено у истом периоду ове у односу на 
исти период прошле године, долази се до повећања од око 50 
одсто у корист рада на неодређено време у овој години.

Министар за рад, запошљавање, социјална и борачка пи-
тања Александар Вулин тај тренд тумачи и бољим радом 
инспекције, јер је од 1. јуна до 30. септембра ове године ин-
спекција рада спровела 16.893 надзора код 354 послодавца, 
а као резултат запослене су 14.464 особе.

„То су људи који су већ радили, али их њихови посло-
давци нису пријављивали. Добили су посао зато што је ин-
спекција рада спроводила закон, зато што је имала већа 
овлашћења на основу Закона о раду и боље се повезала са 
централним регистром обавезног социјалног осигурања. По-
ређења ради, у целој 2013. години по истом основу запослено 
је 4.290 људи“, објаснио је министар рада.

Према последњим статистичким подацима, стопа неза-
послености у Србији пала је на 20,3 одсто и то је седми месец 
заредом у којем се број незапослених у нашој земљи смањује.

„То је добра вест. Стопа незапослености константно опа-
да већ седми месец, а у септембру је смањена за 0,5 одсто у 
односу на претходни месец“, рекао је Вулин на конференцији 
за новинаре и подсетио да је након промене власти 2012. го-
дине стопа незапослености била око 26 процената.

Вулин је ову добру вест протумачио као последицу кон-
кретних резултата Закона о раду и свега што ова влада ради 
како би уредила тржиште рада, смањила рад на црно и кроз 
закон и инвестиције омогућила да се људи запосле. Према 
његовим речима, у септембру ове године регистровано је 
748.549 незапослених на евиденцији Националне службе за 
запошљавање. У односу на претходни месец број незапосле-
них смањен је за 8.694 лица или за 1,15 одсто, док је у односу 
на исти месец претходне године дошло до смањења броја не-
запослених за 1,43 процента.

„На основу података НСЗ, у периоду јануар-август 2014. 
забележено је запошљавање 143.660 лица, што на месечном 
нивоу износи 17.660 људи“, навео је министар. Ако би тај рас-
тући тренд броја запослених ставили наспрам броја станов-
ника неких градова у Србији, то би изгледало као да се у јану-
ару запослило цело Ариље са околином, у фебруару Сремска 
Митровица, март - Пожега, април није шала: Шид... Наравно 
да је ова игра бројки за сваког од 748.549 незапослених дале-
ко од утехе. Ипак...

Посебно радује значајно повећање броја запослених на 
неодређено време, „па све примедбе које су биле упућиване 
када је доношен Зако о раду - да ћемо направити економију 
људи који раде на одређено време, показале су се као нетач-
не“, рекао је Вулин. Он је истакао да забрињава податак да 68 
одсто људи на евиденцији незапослених посао тражи дуже 
од 12 месеци.

Држава ће новим законским решењима увести обавезу 
тражења посла, па ће незапослени морати да усваја одређе-

на знања, пролази кроз програме преквалификације и ак-
тивно тражи посао.

Директор Инспектората за рад Бојан Јоцић рекао је да 
су појачане контроле уведене од 1. јуна и да је након четири 
до пет месеци рада дошло до опадања броја оних који раде 
„на црно“. Инспекције су у овом периоду спроведене у об-
ласти грађевинарства, физичко-техничког обезбеђења, пре-
раде воћа и поврћа, у фабрикама каблова за аутомобилску 
индустрију, фабрикама хемијских производа.

„Контролисаћемо континуирано сваку грану. Имамо 
ограничен број инспектора - не можемо све одједном, али 
нећемо стати и контроле ће бити континуиране, појачане и 
ванредне“, најавио је Јоцић. Нагласио је да су и даље најтра-
женији послови инжењера информационих технологија, ин-

жењера електротехнике, стручњака из области финансија, 
фармацеута, док су у области заната најтраженији кувари и 
керамичари.

Љубодраг Савић, професор Економског факултета у 
Београду, каже за „Данас“ да статистика може доказати све, 
чак и кад то суштински није тако. 

„Ја немам дилему да је податак који је изнео министар 
Вулин, то јест Републички завод за статистику, апсолутно та-
чан. Уверен сам да је статус запослених добило 143.660 људи, 

ТЕМА БРОЈА   Према последњим статистичким подацима стопа незапослености у Србији пала 
је на 20,3 одсто

Резултат рада инспекције: 
запослене 14.464 особе

ЦЕО ГРАД ДО ПОСЛА

   Показатељи Министарства финансија

   Министарство финансија на основу података Републичког 
завода за статистику сваког месеца објављује резултате 
текућих макроекономских кретања у претходном месецу. 
Према октобарском саопштењу за септембар, просечан 
број запослених у јулу 2014., у поређењу са истим месецом 
претходне године, био је мањи за 1,5 одсто, а од почетка 
године до краја јула био је мањи за 1,8 процената.
Формална, то јест легална запосленост, у јулу 2014. смање-
на је у свим секторима привреде: грађевинарству - 6,1%, 
пољопривреди - 4,3%, индустрији - 3,2% и услугама - 0,7 %. 
Према облику својине, формална запосленост у јавном сек-
тору смањена је за 0,2% у односу на исти месец 2013, док је 
у приватном пала два одсто.

Месечно се у просеку запосли 17.660 људи. Седми месец заредом у којем се број незапослених у 
Србији смањује. Расте број стално запослених. Од јануара до августа забележено запошљавање 

143.660 лица
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али се они никако не могу назвати новозапосленим радници-
ма. Наиме, ради се о људима који су и досад радили, али нису 
били пријављени. Делом је реч о радницима који су радили 
по уговорима, а сада им је додељен стални радни однос, као 
и радницима који су радили без било каквих пријава“ каже 
Савић. 

Дакле, статистички је незапосленост у Србији заиста 
смањена, међутим, с обзиром да нико нови није добио посао 
већ је промењена само форма по којој су ти људи запослени, 
не можемо рећи да је у реалности смањен проценат незапос-
лених, објашњава наш саговорник.

„Ја бих искрено волео да је све што је рекао министар 
рада Александар Вулин тачно, чак бих му и честитао. Сјајан 
резултат би био да је број запослених од 2009. порастао за 
150.000, а не само у једној години, како је речено. Међутим, 
логика и изнете чињенице нам јасно показују да од тога нема 
ништа“, истиче Савић.

Економиста Горан Николић каже да је рано говорити 
о суштинском напретку и да позитивном тренду погодује и 
прецизнија евиденција броја незапослених као и метод који 
подразумева да нисте незапослени макар посао налазили и 
повремено. 

„У суштини незапосленост стагнира, као и запосленост, и 
то је неко реално стање. С једне стране имамо сезонски раст 
запослености, а с друге имамо и много бољу методологију. 
Довољно је да радите један сат недељно да бисте били радна 
снага, да бисте били онај који није незапослен. Србија има 
тенденцију да јој се смањује контингент радне снаге, а то су 
они који раде и који траже посао. Србија има око 30.000 мање 
становника, без емиграције која за додатних 10.000 смањује 

број становника Србије и самим тим и то утиче да нам је у 
процентима мања незапосленост“, објашњава Николић.

За Милојка Арсића, уредника „Кварталног монитора” 
Фонда за развој економске науке, статистички подаци о кре-
тањима на тржишту рада и даље су збуњујући. Привреда је 
у другом тромесечју ове године по трећи пут од 2008. ушла 
у рецесију, јер вредност свега што се произведе опада већ 
трећи узастопни квартал. Због тога формална запосленост 
опада, што је у складу са кретањем привредне активности, 
али укупна запосленост расте, и то као последица раста у не-
формалној економији.

„Покушали су као приговор на смањење незапослености 
да ставе сезонске послове, али ови подаци показују пад не-
запослености и у септембру, не само током јула и августа“, 
рекао је Вулин и истакао да запосленост константно расте, да 
је у првих осам месеци запослено 143.660, па тако тренутно 
ради 2.277.414 људи у Србији. Број незапослених у односу на 
август смањен је за 1,15 одсто, односно у септембру је посао 
нашло 8.694 људи.

У односу на август број незапослених у 
септембру смањен је за 8.694 лица или 

за 1,15 одсто

   Синдикати врте главом  

   Синдикати са сумњом гледају на изјаву министра рада 
Александра Вулина да стопа незапослености у Србији пада 
већ седам месеци. Бранислав Чанак, председник синдика-
та „Независност“, каже да би осим на папиру, раст запосле-
ности морао да се види и у реалном животу или бар у буџету. 
„То би се пре свега приметило на пуњењу буџета, на пуњењу 
ПИО фонда, здравственог фонда, а то се није десило. То зна-
чи да људи раде, а нико за њих не плаћа порезе и доприносе 
или их плаћа на неком другом месту. Србија је ове године 
имала дупло веће дознаке од својих грађана из иностран-
ства него директних страних инвестиција. Дакле, од чега су 
се отварала та радна места? Ко их је отварао“, пита Чанак.

   За обуке 200 милиона динара 
   За ову годину Министарство рада обезбедило је 200 ми-
лиона динара за разне обуке којима је планирано да буде 
обухваћено око 3.600 незапослених, а средства су обез-
беђена и за обуке око 2.500 особа са инвалидитетом. По-
даци Националне службе за запошљавање показују да 
највише шанси на тржишту рада имају инжењери електро-
технике, стручњаци за информационе технологије, лекари 
са одговарајућим специјализацијама, али и заваривачи, 
кувари, рачуновође, књиговође. Најтеже до посла долазе 
кројачи, дактилографи, културолошки техничари, матуран-
ти гимназија и пољопривредни техничари за производњу 
биља.

У односу на прошлу годину раст око 50 одсто у 
корист рада на неодређено време

Милош Чолић
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Десети јубиларни Сајам запошљавања у Параћину памтиће се по великој посећености. Велики број незапослених, не 
само из Параћина већ и из других градова Поморавља, Јагодине и Ћуприје, окупио се у хотелу „Орбис“. Преко 500 
тражилаца посла предало је 650 радних биографија. Највеће интересовање незапослених било је на штандовима 
реномираних послодаваца: СТР „Златни делишес“ - Параћин, „Standard furniture Serbia“ доо Ћуприја и „Михајловић“ 

доо - Параћин, који су истакли и највећи број нових радних места.
На сајму у Параћину учествовала су 22 послодавца, који су тражили 137 радника, међу којима је 35 особа са инвали-

дитетом које ће бити ангажоване на пројектима јавних радова. Највећи број пријављених потреба за запошљавањем био је 
у области прехрамбене, дрвно-прерађивачке, угоститељске, трговинске и саобраћајне делатности. Највеће шансе да дођу 
до посла имали су менаџери, комерцијалисти, возачи аутобуса и теретњака, месари, продавци, кувари, пекари и конобари.

Сајам запошљавања отворили су директор Филијале Јагодина Борис Стојанов и саветница за запошљавање у Служби 
Параћин Анита Нешић. Директор Филијале Јагодина истакао је да у Параћину и Поморавском округу постоји позитивна 
тенденција смањења броја незапослених и повећања броја пријава потреба за запошљавањем, у односу на претходну годину, 
а нарочито чињеницу да послодавци више исказују потребу за запошљавањем радника на неодређено време, према осталим 
флексибилним облицима рада. Примера ради, од 200 запослених у Параћину ове године је посао на неодређено време добило 
117 радника.

У Пријепољу су протекле недеље 
уручени уговори корисницима 
програма и мера активне поли-
тике запошљавања за 2014. го-

дину: субвенција за самозапошљавање, 
програма стручне праксе за особе са 
инвалидитетом и извођачу јавног рада 
на којем ће бити ангажоване особе са 
инвалидитетом. Уговоре су уручили 
директор Националне службе за запо-
шљавање Зоран Мартиновић и ди-

ректорка Филијале Пријепоље НСЗ Ана 
Пејовић.

По програму субвенција за само-
запошљавање уручено је 18 уговора (2 
лица ромске националности и 1 особа 
са инвалидитетом), за незапослене са 
подручја општина Пријепоље, Прибој, 
Нова Варош и Сјеница. Појединачна 
субвенција износи 160.000 динара, а за 
особе са инвалидитетом 200.000 дина-

ра. Укупан износ додељених субвенција 
за самозапошљавање је 2.920.000 дина-
ра.

По програму стручне праксе за 
особу са инвалидитетом уручен је 
уговор ОШ „Десанка Максимовић“ из 
Прибоја, а биће ангажован професор 
српског језика. Вредност одобреног 
програма је 275.636 динара.

Управни одбор Националне службе 
за запошљавање је донео одлуку о одо-
бравању 6 јавних радова на којима ће 
бити ангажоване особе са инвалидите-
том са евиденције Филијале Пријепоље. 
Вредност одобрених јавних радова је 
4.096.175,89 динара, а на њиховој реа-
лизацији ће бити ангажоване 24 особе 
са инвалидитетом. Уговор је уручен 
Еколошком покрету „Лим“ из Прибоја, 
извођачу јавног рада на коме ће током 
2 месеца бити упослено 5 особа. Вред-
ност пројекта је 393.789,14 динара.

Потписивање уговора о реализа-
цији осталих одобрених јавних радова 
очекује се ускоро. Свечаности поводом 
доделе уговора су присуствовали и 
представници локалних самоуправа 
Пријепоље, Прибој и Нова Варош.

Сајам запошљавања у Параћину

На сајму у Параћину учествовала су 22 
послодавца, који су исказали потребу за 

ангажовањем 137 радника

ОД МЕНАЏЕРА 
ДО ПЕКАРА

Смиљана Крстић

Александар Стикић

У Пријепољу додељени уговори корисницима програма и мера активне политике 
запошљавања за 2014. годину

СУБВЕНЦИЈЕ ОД 160.000 ДО 
200.000 ДИНАРА
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На основу чл. 3 и 4 Споразума о уређивању међусобних права и обаве-
за у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 
2014. годину, између Националне службе за запошљавање, број 0608-101-
7/2014 од 17.10.2014. године и Општине Кладово, број 105-2/2014-II од 
15.10.2014. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА КЛАДОВО

Преко Локалног савета за запошљавање Општине Кладово

Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА

У 2014. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Програм стручне праксе намењен је незапосленим лицима која се први 
пут стручно оспособљавају за занимање за које су стекла одређену врсту 
и степен стручне спреме или која су се стручно оспособљавала краће од 
времена потребног за полагање приправничког/стручног испита, а ради 
стицања услова за полагање приправничког/стручног испита, у складу са 
законом или општим актом послодавца, без заснивања радног односа.

Програм стручне праксе траје у складу са законом, односно у складу са 
актом о организацији и систематизацији послова код послодавца, а најду-
же 12 месеци, и то:
- до 6 месеци за приправнике са средњим образовањем;
- до 9 месеци за приправнике са вишим или високим трогодишњим обра-
зовањем;
- до 12 месеци за приправнике са најмање четворогодишњим високим 
образовањем.

Лице које се стручно оспособљавало краће од времена потребног за пола-
гање приправничког/стручног испита, у програм се укључује за преостали 
период потребан за стицање услова за полагање приправничког/стручног 
испита.
Јавни позив је отворен од дана објављивања до 06.11.2014. године.

II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

Tоком трајања програма стручне праксе Општина Кладово преко Нацио-
налне службе за запошљавање:
1. ангажованим лицима исплаћује новчану помоћ у месечном износу од:
- 12.000,00 динара за лица са средњим образовањем;
- 16.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим образо-
вањем;
- 20.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим обра-
зовањем;
2. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професио-
налне болести, у складу са законом.

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Услови
Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може остварити 
послодавац под условом:
- да је из приватног сектора са седиштем или организационом јединицом 
на територији општине Кладово, регистрованом у АПР;
- да уредно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно 
социјално осигурање;
- да је законом или актом о организацији и систематизацији послова код 
послодавца као услов за рад на одређеним пословима прописана обавеза 
обављања приправничког стажа;
- да је измирио раније уговорне обавезе према Националној служби, осим 
за обавезе чија је реализација у току;
- да ангажује незапослено лице пријављено на евиденцију Националне 
службе које: има средње, више или високо образовање, нема радног иску-
ства у струци или нема радног искуства у својству приправника довољног 
за стицање услова за полагање приправничког/стручног испита, у периоду 
од шест месеци пре подношења захтева није било у радном односу код 
истог послодавца;
- да има кадровске и друге капацитете за стручно оспособљавање лица, 
односно има запосленог ментора који: има одговарајућу струку, најмање je 
истог нивоа образовања као и приправник и има најмање 12 месеци радног 
искуства у струци.

Послодавац који има до 10 запослених има право да у програм укључи 
1 незапосленог, послодавац који има од 11 до 49 запослених има право 
да у програм укључи до 2 незапослена, послодавац који има од 50 до 99 
запослених има право да у програм укључи до 5 незапослених, а послода-
вац који има 100 и више запослених има право да у програм укључи до 10 
незапослених.

Национална служба за запошљавање и Општина Кладово, преко Локал-
ног савета за запошљавање Општине Кладово, у сарадњи са послодавцем 
врше селекцију незапослених лица која ће бити укључена у програм.

Документација за подношење захтева:
- захтев за учешће у програму на прописаном обрасцу Националне службе;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подно-
силац захтева није регистрован у АПР;
- обавештење Пореске управе о поднетој појединачној пореској пријави 
ППП ПД у месецу који претходи месецу у коме је поднет захтев;
- извод из електронске базе података Пореске управе (ЕБП - ПУРС), оверен 
од стране послодавца, за пријаву поднету у месецу који претходи месецу у 
коме је поднет захтев;
- извод из закона/општег акта послодавца где је као услов за рад на одређе-
ним пословима прописана обавеза обављања приправничког стажа;
- радна биографија ментора на прописаном обрасцу Националне службе.

Општина Кладово преко Локалног савета за запошљавање Општине Кла-
дово и Национална служба задржавају право да траже и друге доказе 
релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.

Начин подношења захтева
Захтев за учешће у програму подноси се Националној служби за запошља-
вање - Испостави Кладово, Дунавска 16а, Кладово, на прописаном обрасцу 
који се може добити у Општини Кладово и Испостави Кладово.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Провера поднетих захтева
Општина Кладово преко Локалног савета за запошљавање Општине Кла-
дово и Национална служба проверавају усклађеност поднетог захтева и 
приложене документације са условима из јавног позива. У циљу провере 
испуњености услова из јавног позива по поднетом захтеву, Национална 
служба задржава право да изврши службени обилазак послодавца.

Бодовање поднетих захтева
Критеријуми за бодовање захтева биће објављени на огласним таблама 
Општине Кладово, даном објављивања јавног позива. Локални савет за 
запошљавање Општине Кладово за Општину Кладово задржава право да 
приликом одлучивања по поднетом захтеву изврши корекцију броја лица, 
у складу са расположивим средствима.

Одлука о спровођењу програма стручне праксе
Одлуку о спровођењу програма стручне праксе доноси Општина Кладово, 
преко Локалног савета за запошљавање Општине Кладово. Одлука о спро-
вођењу програма стручне праксе доноси се у року од 15 дана од истека 
рока за подношење захтева.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Општина Кладово преко Локалног савета за запошљавање Општине Кла-
дово и послодавац у року до 15 дана од дана доношења одлуке о спро-
вођењу програма стручне праксе закључују уговор којим уређују међусоб-
на права и обавезе. У циљу закључивања уговора послодавац је у обавези 
да Националној служби достави потписан уговор о стручном оспособља-
вању са незапосленим лицем на стручној пракси.

Након закључивања уговора са послодавцем, Општина Кладово преко 
Локалног савета за запошљавање Општине Кладово и лице на стручној 
пракси закључују уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе. 
Датум почетка спровођења програма стручне праксе мора бити после 
датума доношења одлуке о спровођењу програма стручне праксе.

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац је у обавези да:
- стручно оспособљава незапослено лице у дужини трајања уговорне оба-
везе;
- оспособи незапослено лице за самосталан рад у струци, у складу са зако-
ном, односно актом о организацији и систематизацији послова;
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- доставља Националној служби извештаје о присутности лица на стручној 
пракси, у складу са уговором;
- достави Националној служби извештај о обављеној стручној пракси, у 
складу са уговором;
- организује лицу полагање приправничког/стручног испита за самосталан 
рад, односно обезбеди доказе о оспособљавању неопходне за полагање 
испита пред надлежним органом;
- изда потврду о обављеној стручној пракси, односно положеном приправ-
ничком/стручном испиту;
- омогући Националној служби контролу реализације уговорних обавеза и
- обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реа-
лизацију уговора, у року од 8 дана од дана настанка промене.

У случају прекида стручног оспособљавања лица, послодавац може у 
првих 30 дана оспособљавања да у року од 15 дана од дана прекида струч-
ног оспособљавања, изврши замену са другим незапосленим лицем истог 
нивоа образовања, које испуњава потребне услове у складу са законом, 
за преостало време дефинисано уговором увећано за период спроведене 
замене.

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о програму могу се добити у Општини Кладово и Испостави 
Кладово Националне службе за запошљавање.
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Oпшти услови огласа/конкурса 

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

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

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

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

- провера радних способности није предвиђена.

У ОВОМ БРОЈУ

СЛОБОДНА РАДНА МЕСТА

653

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
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ВЛАДА
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

11000 Београд

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

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

Орган у коме се попуњава положај: Министарство финансија - Управа 
за трезор

Положај који се попуњава:

Помоћник директора - руководилац Сектора за 
финансирање, рачуноводство и контролу

положај у петој групи

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области правне науке, 
научне области економске науке или научне области организационе науке 
на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодо-
ва, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факул-
тету; положен државни стручни испит за рад у државним органима; нај-
мање 9 година радног искуства у струци; познавање рада на рачунару; 
држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса раније није прес-
тајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из рад-
ног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
У изборном поступку проверавају се: познавање области из делокруга 
Сектора за финансирање, рачуноводство и контролу; стручна оспособље-
ност за рад на положају и вештина комуникације - увидом у податке из 
пријаве и разговором; познавање рада на рачунару - практичним радом 
на рачунару или увидом у доказ о познавању рада на рачунару; вештина 
аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способ-
ности и вештина руковођења - посредно, путем стандардизованих тестова.

Трајање рада на положају и место рада: Рад на положају траје пет 
година, а место рада је Београд, Поп Лукина 7-9.

Рок за подношење пријаве на јавни конкурс и садржина пријаве: 
Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 дана. Рок почиње да тече наред-
ног дана од дана када је конкурс оглашен у периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање.

Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место 
рођења, адресу становања, контакт телефон, податке о образовању, 
податке о врсти и дужини радног искуства са кратким описом послова на 
којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности 
на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним 
областима знања. Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.

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

Лице које нема положен државни стручни испит, може да поднесе пријаву 
на конкурс, с тим што је дужно да пријави полагање тог испита у Министар-
ству државне управе и локалне самоуправе, у року од 5 дана од дана истека 
рока за подношење пријава на конкурс и да Служби за управљање кадро-
вима достави доказ о положеном државном стручном испиту у року од 20 
дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс за попуњавање 
положаја.
Лице које не достави писани доказ о познавању рада на рачунару подлеже 
практичној провери вештине рада на рачунару. Сви докази прилажу се у 
оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини, суду или од јавног 
бележника.

Адреса на коју се подносе пријаве на конкурс: Влада, Служба за 
управљање кадровима, 11070 Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2, 

са назнаком: „За јавни конкурс - попуњавање положаја помоћника дирек-
тора - руководиоца Сектора за финансирање, рачуноводство и контролу у 
Министарству финансија - Управи за трезор“.

Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Тамара Бојанић, 
број телефона: 011/313-09-69, Служба за управљање кадровима.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне 
пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу 
или у фотокопији овереној у општини или суду или од јавног бележника 
(осим доказа о оспособљености за рад на рачунару), биће одбачене.

Овај оглас објављује се на интернет страници Министарства финансија, на 
интернет страници Службе за управљање кадровима, на порталу е-упра-
ве, на огласној табли, интернет страници и у периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање.

На веб страници Службе за управљање кадровима - www.suk.gov.rs - може 
се погледати опис послова положаја који се попуњава, а у Служби за упра-
вљање кадровима може се извршити увид у делокруг Сектора за финанси-
рање, рачуноводство и контролу.

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

РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ЗАКОНОДАВСТВО

На основу члана 54 став 1 Закона о државним службеницима („Службени 
гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - 
исправка, 116/08, 104/09 и 99/14)

Оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ 
МЕСТА У РЕПУБЛИЧКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО

I Орган у коме се радно место попуњава: Републички секретаријат за 
законодавство, Београд, Немањина 11

II Радно место које се попуњава:

1. Радно место за нормативне послове у области 
привредног система, у звању виши саветник, у 

Сектору за привреду
1 извршилац

III Место рада: Београд, Немањина 11

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

V Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из 
области правне науке - на студијама другог степена (дипломске академ-
ске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, најмање седам година радног искуства на пословима у одго-
варајућем степену образовања и одговарајућој научној области, односно 
струци, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару (МS 
Оffice Wоrd, Интернет Еxplorer, Оutlook Еxpress).

VI Стручне оспособљености, знања и вештине које се оцењују у 
изборном поступку и начин њихове провере: познавање прописа из 
области привредних друштава и познавање начина уређивања сарадње 
Републике Србије са другим државама и међународним организацијама - 
усмено, кроз разговор са кандидатом; познавање рада на рачунару (МS 
Оffice Wоrd, Интернет Еxplorer, Оutlook Еxpress) - практичним радом на 
рачунару; вештина комуникације - усмено, кроз разговор са кандидатом.

VII Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је осам дана 
и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање.

VIII Лице које је задужено за давање обавештења: Дарко Распопо-
вић, виши саветник у Републичком секретаријату за законодавство, број 
телефона: 011/3633-286.

IX Адреса на коју се подносе пријаве: Републички секретаријат за 
законодавство, 11000 Београд, Немањина 11, са назнаком: „За јавни кон-
курс“.

X Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са биогра-
фијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена 
фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија 
извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се 

Администрација и управа 
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потврђује стручна спрема; оверена фотокопија радне књижице; оригинал 
или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за 
рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о рад-
ном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на 
којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство). 
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења 
о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о 
распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или 
решење да је нераспоређен. Сви докази прилажу се у оргиналу или у фото-
копији која је оверена у општини или у суду.

XI Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са 
кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су при-
ложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно 
место, конкурсна комисија обавиће разговор у просторијама Републичког 
секретаријата за законодавство, други спрат, соба бр. 62, Београд, Немањи-
на 11, од 17. новембра 2014. године, о чему ће учесници конкурса бити 
обавештени телефоном или телеграмом, на адресе наведене у пријавама.

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

Напомена: Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, у ориги-
налу или у фотокопији овереној у општини или суду, као и непотписане, 
непотпуне, неблаговремене, неразумљиве или недопуштене пријаве биће 
одбачене закључком конкурсне комисије.
Овај оглас објављује се на веб страници Републичког секретаријата за зако-
нодавство, на веб страници Службе за управљање кадровима, на порталу 
е-управе, на огласној табли, веб страници и периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање. На веб страници Службе за упра-
вљање кадровима кандидати који конкуришу могу се упознати и са описом 
послова за наведено радно место.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

На основу чл. 54 и чл. 55 Закона о државним службеницима („Службени 
гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исп., 83/05 - исп., 64/07, 67/07 - исп., 116/08, 
104/09 и 99/14), чл. 17 став 1, чл. 18 став 2, чл. 19 став. 2, чл. 20 и чл. 21 
Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних 
места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07 - пречишћен 
текст и 109/09) и Закључка комисије за давање сагласности за ново запо-
шљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 
51 бр. 112-9541/2014 од 02. септембра 2014. године, Министарство правде 
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ 
МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ПРАВДЕ

I Орган у коме се радно место попуњава: Министарство правде, Београд, 
Немањина 22-26

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за подршку у управним и статистичко-
евиденционим пословима, у Одељењу за правосудне 
професије, Сектор за правосуђе - 1 извршилац, које 

је разврстано у звање млађи саветник

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне, односно стручне области 
из поља друштвено-хуманистичких наука на студијама другог степена 
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске сту-
дије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама 
у трајању од најмање 4 године, положен државни стручни испит, 1 година 
радног искуства у струци или најмање 5 година радног стажа у државним 
органима, познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање рада на рачунару - прове-
ра практичним радом на рачунару; стручна знања (Закон о уређењу судо-
ва, Закон о јавном бележништву и Закон о извршењу и обезбеђењу) - усме-
но и вештина комуникације - усмено.

2. Радно место за подршку у спровођењу пројеката, 
у Одсеку за спровођење пројеката, Одељење 

за пројекте, Сектор за европске интеграције и 
међународне пројекте - 1 извршилац, које је 

разврстано у звање млађи саветник

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области правне науке, еко-
номске науке, политичке науке, организационих наука или научне, односно 
стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких 
наука на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, 
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), 
односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године; положен 
државни стручни испит; 1 година радног искуства у струци или најмање 

5 година радног стажа у државним органима; знање енглеског језика и 
познавање рада на рачунару (Wоrd, Еxcel, Интернет).

У изборном поступку проверавају се: познавање рада на рачунару - прове-
ра практичним радом на рачунару; стручна знања (Закон о државној упра-
ви, Закон о министарствима и основна знања из области придруживања 
Србије Европској унији) - усмено и вештина комуникације - усмено.

3. Радно место за аналитичке послове ревизије, 
у Групи за интерну ревизију Управе за извршење 

кривичних санкција, Одељење за интерну ревизију 
- 1 извршилац, које је разврстано у звање млађи 

саветник

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области правне науке или 
економске науке на студијама другог степена (дипломске академске студије 
- мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне 
студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири 
године;  положен државни стручни испит; једна година радног искуства у 
струци или најмање пет година радног стажа у државним органима; позна-
вање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање рада на рачунару - прове-
ра практичним радом на  рачунару; стручна знања (Закон о буџетском сис-
тему, Правилник о заједничким критеријумима за организовање и стандар-
дима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне 
ревизије у јавном сектору и Закон о државној управи) - усмено и вештина 
комуникације - усмено.

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА:

III Трајање рада и место рада: Рад на свим радним местима заснива се на 
неодређено време и место рада за сва радна места је Београд, Немањина 
22-26.

IV Услови за запослење: држављанство Републике Србије, да је учесник 
конкурса пунолетан, да учеснику конкурса раније није престајао радни 
однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и 
да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

V Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
- потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном 
искуству (у пријави назначити радно место на које се конкурише);
- уверење о држављанству, у оригиналу или у овереној фотокопији;
- извод из матичне књиге рођених, у оригиналу или у овереној фотокопији;
- оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
- оверена фотокопија радне књижице;
- доказ о положеном државном стручном испиту за рад у државним органи-
ма, у оригиналу или у овереној фотокопији (кандидати са положеним пра-
восудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту 
подносе доказ о положеном правосудном испиту);
- доказ о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих 
се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно 
искуство), у оригиналу или у овереној фотокопији;
- сертификат или други доказ о знању енглеског језика, у оригиналу или у 
овереној фотокопији (само за радно место под редним бројем 2).

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

Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне 
пријаве за свако радно место на које конкуришу, у којима наводе уз коју од 
пријава су приложили тражене доказе.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и 
пријаве уз које нису приложени сви тражени докази, у оригиналу или у 
овереној фотокопији - оверени у општини, суду или код јавног бележника, 
биће одбачене закључком конкурсне комисије.

VI Рок у коме се подносе пријаве на јавни конкурс: Кандидати су дужни да 
пријаве на конкурс доставе у року од 8 дана. Рок почиње да тече наредног 
дана од дана оглашавања јавног конкурса у периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање.

VII Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс: Министарство 
правде, Београд, Немањина 22-26, са назнаком: „За јавни конкурс са нази-
вом радног места на које се конкурише“.

VIII Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Тања Мила-
новић, број телефона: 011/3622-159.

IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном 
поступку: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, раз-
умљиве, потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуња-
вају услове за оглашена радна места, провера стручних оспособљености, 
знања и вештина, које се вреднују у изборном поступку, и то провера знања 
рада на рачунару - практичним радом на рачунару, обавиће се у просто-

Администрација и управа 
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ријама Службе за управљање кадровима, Булевар Михајла Пупина 2, Нови 
Београд, почев од 26. новембра 2014. године, са почетком у 09,00 часова, 
о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакте, телефоне или 
телеграмом на адресе које су навели у пријави. Са кандидатима који успеш-
но заврше проверу познавања рада на рачунару, провера других стручних 
оспособљености, знања и вештина, наведених у тексту огласа обавиће се 
у Министарству правде Београд, Немањина 22-26, с тим што ће кандидати 
о датуму и времену бити накнадно обавештени на контакте, телефоне или 
телеграмом на адресе које су навели у пријави.

Напомене: Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном 
органу подлежу пробном раду у трајању од шест месеци. Кандидати без 
положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај 
испит положе до окончања пробног рада.

Овај оглас објављује се на интернет презентацији Министарства правде, 
интернет прецентацији Службе за управљање кадровима, на порталу е-уп-
раве, на огласној табли, интерној презентацији и периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД

ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

11000 Београд, Његошева 77

Расписује оглас за пријем у радни однос на одређено време у 
управи Градске општине Врачар:

Због наступања околности предвиђених чланом 37 став 1 Закона о раду 
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013 и 75/2014)

Радно место: послови евиденције имовине - 1 
извршилац

Одељење за имовинско-правне послове, Одсек за 
имовинско-правне послове

Посебни услови за заснивање радног односа: правни факултет, 3 годи-
не радног стажа и положен стручни испит, познавање рада на рачунару, 
коришћење програма - МS Word и МS Еxcel, коришћење Интернета и елек-
тронске поште.

Радно место: управно-правни послови - 1 извршилац
Одељење за буџет, привреду и друштвене делатности, 

Одсек за борачко-инвалидску заштиту и друштвене 
делатности

Посебни услови за заснивање радног односа: правни факултет, 3 годи-
не радног стажа и положен стручни испит, познавање рада на рачунару, 
коришћење програма - МS Word и МS Еxcel, коришћење Интернета и елек-
тронске поште.

Радно место: послови Услужног центра - 1 
извршилац

Одељење за општу управу, Одсек за послове писарнице и 
услужног центра

Посебни услови за заснивање радног односа: висока стручна спрема, 3 
године радног стажа и положен стручни испит, познавање рада на рачу-
нару, коришћење програма - МS Word и МS Еxcel, коришћење Интернета и 
електронске поште.

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА: Радни однос за сва наведена рад-
на места заснива се на одређено време. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања у публикацији “Послови”.

Услови за рад на свим радним местима: држављанство Републике Србије, 
да је кандидат пунолетан, да има општу здравствену способност, да има 
прописану стручну спрему, да није осуђиван за кривично дело на безуслов-
ну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини 
неподобним за обављање послова у државном органу.

Уз пријаву за конкретно радно место, са биографијом и наводима о доса-
дашњем радном искуству, прилажу се у оригиналу (осим радне књижице) 
или у овереној фотокопији следећи докази: уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, диплома којом се потврђује стручна спре-
ма, радна књижица и доказ о радном стажу у струци.

Изабрани кандидати се обавезују да у најкраћем року од дана пријема у 
радни однос, а најкасније у року од 10 дана, доставе уверење о здравстве-
ном стању и уверење Министарства унутрашњих послова да нису осуђива-
ни за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци 

или за кажњиво дело које их чини неподобним за обављање послова у 
државном органу. У супротном, радни однос ће им престати у складу са 
одредбама Закона о радним односима у државним органима.

Пријаве се подносе на следећу адресу: УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРА-
ЧАР - СЛУЖБА ЗА ФИНАНСИЈСКЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ, Београд, Њего-
шева 77, са назнаком: “Пријава на оглас за пријем у радни однос”.

Лице задужено за давање обавештења о огласу: Драгослав Поповић, број 
телефона: 011/3081-576, Служба за финансијске и заједничке послове.

Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или у 
овереној фотокопији, непотпуне, као и неблаговремене пријаве биће одба-
чене.
Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне 
пријаве у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражена доку-
мента.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су упо-
требљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског 
пола.

ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА
11000 Београд, Делиградска 16

тел. 011/2068-170

Самостални саветник
Одељење за људска права и слободе и права лица лишених 

слободе, Сектор за поступање по притужбама

УСЛОВИ: правни факултет или други факултет друштвених наука; најмање 
5 година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; знање 
енглеског језика; знање рада на рачунару (МS Оffice пакет и Интернет). 
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном 
поступку: познавање домаћих прописа којима је регулисан положај лица 
лишених слободе, међународних и регионалних прописа, правила и стан-
дарда из области заштите људских права и слобода и права лица лишених 
слободе и превенције тортуре и других сурових, нељудских или понижа-
вајућих казни и поступака; познавање система државне управе и локалне 
самоуправе; вештина комуникације - усменим путем; знање рада да рачу-
нару - практичним радом на рачунару; знање енглеског језика - увидом 
у доказ о стеченом знању енглеског језика. Општи услови за запослење: 
држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да 
учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу 
због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну 
затвора од најмање шест месеци. Докази који се прилажу уз пријаву на кон-
курс: пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству, 
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, доказ о струч-
ној спреми (диплома, уверење), исправе којима се доказује радно искуство 
у струци (потврда, решење и други акти из којих се може утврдити на којим 
пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство), фото-
копија радне књижице, доказ о стеченом знању енглеског језика и уверење 
о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима. 
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења 
о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о 
распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или 
решење да је нераспоређен. Сви докази се прилажу у оригиналу или у ове-
реној фотокопији. Место, дан и време када ће се обавити провера оспо-
собљености, знања и вештина у изборном поступку: са кандидатима чије 
су пријаве благовремене, разумљиве, потпуне, уз које су приложени сви 
потребни докази и који испуњавају услове за запослење на оглашеном рад-
ном месту, провера оспособљености, знања и вештина у изборном поступку 
обавиће се у периоду од 12.11.2014. до 26.11.2014. године, у просторијама 
Стручне службе Заштитника грађана, на наведену адресу. Кандидати ће 
благовремено бити обавештени о тачном термину провере.

Напомена: Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном 
органу подлежу пробном раду у трајању од 6 месеци. Кандидати који 
немају положен државни стручни испит могу се примити у рад под условом 
да положе државни стручни испит до окончања пробног рада. Кандидати 
са положеним правосудним испитом, уместо доказа о положеном државном 
стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту. Пријаве 
уз које нису приложени сви потребни докази, у оригиналу или у овере-
ној фотокопији, као и непотпуне, неблаговремене и неразумљиве пријаве 
биће одбачене. Приликом избора међу кандидатима који испуњавају мери-
ла прописана за избор, водиће се рачуна о заступљености припадника и 
националних мањина, полова и особа са инвалидитетом у укупној структу-
ри запослених у органу. Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи 
у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе 
се без дискриминације на особе женског пола. Пријаве слати на наведену 
адресу Заштитника грађана, са назнаком: „За јавни конкурс“. Лица која су 
задужена за давање обавешења о конкурсу: Весна Петровић и Аида Мурић, 
број телефона: 011/2068-170, Сектор за опште послове.

Администрација и управа

www.nsz.gov.rs
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Национална служба 
за запошљавање

ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
11000 Београд, Кнеза Милоша 69

тел. 011/2061-720

Самостални стручни сарадник за имовинско-правне 
послове

на одређено време до повратка одсутног запосленог, 
за рад у Одељењу за имовинско-правне, грађевинске и 

комунално-стамбене послове

УСЛОВИ: висока стручна спрема - правни факултет, пет година радног 
искуства и положен државни стручни испит. Осим наведених услова, кан-
дидат треба да испуњава и услове утврђене чланом 6 Закона о радним 
односима у државним органима. Уз пријаву и биографију кандидат подно-
си: оверену копију дипломе, доказ о радном стажу, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству Републике Србије, уверење о здрав-
ственом стању и уверење да није осуђиван за кривична дела на безусловну 
казну затовора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини 
неподобним за обављање послова у државном органу.

ЈАГОДИНА
ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

35213 Деспотовац, Савеза бораца бб

Административно-технички послови

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, правно-биротехничке струке, са позна-
вањем дактилографије и рада на рачунару, математичко-програмерски 
сарадник, са познавањем рада на рачунару, 6 месеци радног стажа. Уз 
пријаву  кандидати подносе доказе о испуњености услова: диплому о стече-
ном образовању (оригинал или оверена фотокопија), уверење о држављан-
ству (оригинал или оверена фотокопија), извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверена фотокопија), доказ да лице није осуђивано за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за 
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у органу 
(оригинал или оверена фотокопија), лекарско уверење о општој здравстве-
ној способности (оригинал или оверена фотокопија). Пријаве са докумен-
тима подносе се на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

35210 Свилајнац, Светог Саве 102

Извршилац за припрему планске и пројектне 
документације и праћење реализације 

инвестиционих улагања
на одређено време због повећаног обима посла, у трајању 

од 24 месеца, за рад у Одељењу за буџет и финансије 
Општинске управе Општине Свилајнац, Одсек за 

инвестиције

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, архитектонски факултет, положен 
стручни испит за рад у органима државне управе, да је кандидат државља-
нин Републике Србије, да има општу здравствену способност, 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.

Извршилац за послове рачуноводства - ликвидатор
на одређено време због повећаног обима посла, у трајању 

од 24 месеца, за рад у Одељењу за буџет и финансије 
Општинске управе Општине Свилајнац, Одсек за 

рачуноводство, буџет и трезор

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, економски факултет, положен струч-
ни испит за рад у органима државне управе, да је кандидат држављанин 
Републике Србије, да има општу здравствену способност, да није осуђиван 
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за 
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу.

Извршилац за припрему и праћење реализације 
инвестиционих улагања

на одређено време због повећаног обима посла, у трајању 
од 24 месеца, за рад у Одељењу за буџет и финансије 

Општинске управе Општине Свилајнац, Одсек за 
инвестиције

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, грађевински факултет, положен струч-
ни испит за рад у органима државне управе, да је кандидат држављанин 
Републике Србије, да има општу здравствену способност, да није осуђиван 
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за 
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу. Пријаве са овереним доказима о испуњавању услова огласа (ове-
рена фотокопија дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, доказ да се против кандидата не води истрага), могу се под-
нети у року од 8 дана од дана објављивања, на адресу: Општинска управа 
Општине Свилајнац, са назнаком: „За оглас“, 35210 Свилајнац, Светог Саве 
102. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

35230 Ћуприја, 13. октобар 7

Послови јавних набавки
у Служби јавних набавки Одељења за финансије

УСЛОВИ: високо образовање (основне академске студије првог степена), 
правног или економског смера, једна година радног искуства, положен 
стручни испит за рад у органима државне управе, да је кандидат државља-
нин Републике Србије, да је пунолетан, да има општу здравствену спо-
собност, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора 
од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова у државном органу.
ОСТАЛО: оверена фотокопија дипломе о школској спреми, уверење о поло-
женом стручном испиту за рад у органима државне управе, извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о држављанству, фотокопија радне књижи-
це, лекарско уверење, доказ да лице 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 државним органима. Прија-
ве слати на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у обзир.

КРАГУЈЕВАЦ
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА „ОПЛЕНАЦ“

34310 Топола, Булевар краља Александра 18
тел. 034/811-172

Реализатор туристичког, административног и општег 
пословања

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, познавање рада на рачунару, 
познавање једног светског језика, фотокопија дипломе и кратка биогра-
фија. Пријаве са потребним доказима подносе се у затвореној коверти 
директору Туристичке организације „Опленац“, на горенаведену адресу. 
Изабрани кандидат је у обавези да достави лекарско уверење.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ТОПОЛА

34310 Топола, Булевар краља Александра I 9
тел. 034/811-698

Извршилац за радно место: стручни послови за јавне 
набавке у Одељењу за привреду, буџет, трезор и 

друштвене делатности
због повећаног обима посла, на одређено време 6 месеци

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области економске нау-
ке, на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, 
специјалистичке академске студије и специјалистичке струковне студије), 
односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или стечено 
високо образовање из научне области економске науке на студијама првог 
степена (основне академске студије, основне струковне студије), односно 
на основним студијама у трајању до 3 године и најмање 1 година радног 
искуства, положен испит за рад у органима државне управе и положен 
испит за јавне набавке.
ОСТАЛО: да кандидат има општу здравствену способност; да је државља-
нин Републике Србије; да је пунолетан; да није осуђиван за кривично дело 
на безусловну казну затвора најмање од 6 месеци или за кажњиво дело које 
га чини неподобним за обављање послова у државним органима. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са 
доказима о испуњености услова огласа подносе се начелнику Општинске 
управе Општине Топола, на горенаведену адресу. Рок за пријављивање 
је 8 дана.

Администрација и управа
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НИШ
ГРАДСКА ОПШТИНА ПАНТЕЛЕЈ

18103 Ниш, Гутенбергова 4а
тел. 018/201-280

Послови планирања и извршења буџета
на одређено време од 24 месеца

УСЛОВИ: студије другог степена (дипломске академске студије - мастер, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне сту-
дије), односно основне студије у трајању од најмање 4 године из научне 
области економских наука и најмање 1 година радног искуства у струци. 
Кандидат треба да испуњава и опште услове из члана 6 Закона о радним 
односима у државним органима: 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 6 месеци или за 
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у држав-
ном органу. Уз пријаву доставити (у оригиналу или у овереној фотокопији): 
диплому о стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, 
потврду о радном искуству у струци, уверење о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци), уверење МУП-а да лице није осуђивано 
(не старије од 6 месеци), уверење суда да није подигнута оптужница или 
оптужни предлог. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање.

НОВИ С А Д
ЦЕНТАР ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ

„ДРАГО ЈОВОВИЋ“
21460 Врбас, Панонска 2

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије, који је стекао 
високо образовање на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке студије), односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године и одговарајући академски, односно стручни 
назив утврђен у области правних, економских, психолошких, педагошких 
и андрагошких и социолошких наука; најмање 5 година радног искуства у 
струци; да поседује организационе способности; да нема законских сметњи 
на његово именовање; да испуњава и остале опште услове по прописима 
о раду. Рок за подношење пријава је 8 дана, рачунајући од наредног дана 
од дана објављивања конкурса. Пријава на конкурс садржи: име и презиме 
кандидата, датум и место рођења, адреса становања, податке о образо-
вању и податке о врсти и дужини радног искуства. Докази који се прилажу 
уз пријаву на конкурс: кратка биографија са подацима о досадашњем рад-
ном искуству, фотокопија личне карте, уверење о држављанству, диплома 
или уверење о стручној спреми, доказ о радном искуству, уверење МУП-а 
- да према подацима из казнене евиденције полицијске управе није осуђи-
ван. Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији овереној код 
надлежног органа. Адреса на коју се подносе пријаве на конкурс: Центар за 
физичку културу „Драго Јововић“, Управни одбор, Панонска 2, 21460 Врбас, 
са назнаком: „Пријава на јавни конкурс за именовање директора ЦФК „Дра-
го Јововић“ Врбас - не отварај“.

Напомена: Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази, у оригиналу 
или у фотокопији овереној код надлежног органа, неблаговремене, непот-
пуне и неразумљиве пријаве, биће одбачене закључком Управног одбора, 
против кога није дозвољена посебна жалба. Конкурс спроводи Управни 
одбор установе, Центра за физичку културу „Драго Јововић“ Врбас. Управ-
ни одбор ће благовремено обавестити подносиоце пријава на јавни конкурс 
о датуму одржавања усменог разговора са истим. Лице задужено за давање 
обавештења о јавном конкурсу: Тијана Алексић, број телефона: 064/8288-
250, сваког радног дана, у времену од 08,00 до 15,00 часова.

СМЕДЕРЕВО
БИБЛИОТЕКА „РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“

11320 Велика Плана, Косовска 19
тел/факс: 026/516-256

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: Заинтересовани кандидати који испуњавају наведене услове уз 
пријаву на оглас подносе следеће доказе: уверење о држављанству (не ста-
рије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (издат на обрасцу 
сходно Закону о матичним књигама, објављеном у „Службеном гласнику 
РС“, бр. 2072009); уверење о општој здравственој способости (подноси 
изабрани кандидат пре постављења); диплому о високој стручној спреми, 
исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и 
други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спре-
мом и у ком периоду је стечено радно искуство); уверење Министарства 
унутрашњих послова Републике Србије - полицијске управе 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 (издато након објављивања овог огласа) и уверење суда да кан-
дидат није под истрагом и да се против њега не води кривични поступак 
(издато након објављивања овог огласа), предлог програма рада развоја 
Библиотеке. Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је 
оверена у општини или суду. Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне 
пријаве, тј. пријаве уз које нису прложени сви тражени докази, у оригиналу 
или у фотокопији овереној у општини или суду, биће одбачене.

СОМБОР
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СВИЛОЈЕВО

25265 Свилојево, Железничка 21
тел. 025/797-005

е-mail: mzsvilojevo2@gmail.com

Секретар месне заједнице
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Посебни услови: VII, VI или IV степен стручне спреме - диплома о 
стеченој школској спреми (оригинал или оверена фотокопија); три године 
радног искуства (пожељно на истим или сличним пословима) - уверење о 
радном стажу од Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање 
(оригинал или оверена фотокопија); оверена фотокопија радне књижице; 
пожељно је познавање мађарског језика. Општи услови: да је кандидат 
држављанин Републике Србије - уверење о држављанству (оригинал или 
оверена фотокопија, не старија од 6 месеци); да није осуђиван за кривично 
дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњи-
во дело које га чини неподобним за обављање послова - уверење суда о 
некажњавању (оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци). 
Уз пријаву на конкурс доставити горенаведена документа о испуњавању 
посебних и општих услова и CV. Неблаговремене, неразумљиве пријаве, 
као и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, неће се узети 
у разматрање. Пријаву са приложеном документацијом доставити на горе-
наведену адресу Месне заједнице Свилојево, са назнаком: „Пријава на кон-
курс - не отварати“. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“.

ОПШТИНСКА УПРАВА КУЛА
25230 Кула, Лењинова 11

тел. 025/751-158

Радник на пословима утврђивања и наплате 
изворних јавних прихода општине

у Одељењу за финансије и привреду, Одсеку за утврђивање 
и наплату изворних јавних прихода општине у Општинској 

управи Кула, на одређено време до повратка раднице са 
породиљског одсуства

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа: држављанство Репу-
блике Србије; пунолетство; општа здравствена способност; прописана 
стручна спрема и да кандидат није осуђиван за кривично дело на безус-
ловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га 
чини неподобним за обављање послова у државном органу. Посебни усло-
ви за заснивање радног односа: стечено високо образовање из научне 
области економске науке на студијама другог степена (дипломске академ-
ске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 
године, положен државни стручни испит и једна година радног искуства у 
струци. Кандидат уз пријаву прилаже следећу документацију, у оригиналу 
или у овереној фотокопији: уверење о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених, лекарско уверење, 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 (уверење 
МУП-а), доказ о стеченом степену стручне спреме, доказ о радном искуству 
у струци, доказ о положеном државном стручном испиту, CV - биографија. 
Пријаву са потребном документацијом доставити у року од 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“, на адресу: Општинска управа Кула, 
Лењинова 11, 25230 Кула, поштом или лично у Општински услужни центар 
(писарница) Општинске управе Општине Кула. Непотпуне или неблаговре-
мене пријаве неће бити разматране.

Администрација и управа 

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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СРЕМСК А МИТРОВИЦА
ОПШТИНА РУМА

ОПШТИНСКА УПРАВА
22400 Рума, Орловићева 5
тел. 022/433-910, лок. 121

Матичар матичног подручја Рума
на одређено време до 12 месеци, због повећаног обима 

посла

УСЛОВИ: стечено високо образовање на студијама другог степена (диплом-
ске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, спе-
цијалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, у образовно-научном пољу друштвено-хуманис-
тичких наука, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 
године - друштвеног смера; једна година радног искуства у оквиру захте-
ване стручне спреме.

Ликвидатор дечијег додатка
на одређено време до 12 месеци, због повећаног обима 

посла

УСЛОВИ: средња стручна школа у четворогодишњем трајању за занимање: 
економски техничар.

ОСТАЛО: Кандидати поред наведених морају испуњавати и опште услове 
предвиђене чланом 6 Закона о радним односима у државним органима, 
односно да су држављани Републике Србије, да нису осуђивани за кри-
вично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за 
кажњиво дело које их чини неподобним за обављање послова у држав-
ном органу, као и да поседују општу здравствену способност. Кандидати 
су дужни да у пријави назначе радно место на које се пријављују, као и 
да приложе следећу документацију као доказе о испуњавању услова рад-
ног места: биографију (CV), диплому/сведочанство о захтеваном степену и 
врсти стручне спреме, оверену копију радне књижице или други доказ о 
радном искуству (за радно место: матичар), уверење о држављанству Репу-
блике Србије, уверење о некажњавању (издаје орган унутрашњих послова 
- СУП). Након одлуке о избору, а пре уручења решења о заснивању радног 
односа, кандидат је у обавези да достави и уверење о општој здравственој 
способности (издаје надлежна здравствена установа). Сва документа неоп-
ходно је приложити у оригиналу или у овереној копији, док датум издавања 
уверења о држављанству Републике Србије и уверења о некажњавању не 
сме бити старији од шест месеци. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања. Пријаве са доказима о испуњавању услова из огласа подносе 
се поштом, на адресу Општинске управе, са назнаком: „За оглас“ или пре-
дајом на шалтеру писарнице на истој адреси. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити узете у разматрање. Изабрани кандидати су у обавези 
да у року од 12 месеци од дана заснивања радног односа положе државни 
стручни испит за рад у органима управе, док је изабрани кандидат за радно 
место матичара у обавези да у истом року положи и посебан стручни испит 
за матичара. За све информације у вези са огласом контактирати персо-
налну службу Општинске управе, на број телефона: 022/433-910, лок. 121.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ГРАДСКА УПРАВА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
22000 Сремска Митровица, Светог Димитрија 13

тел. 022/610-566

Оглас објављен 15.10.2014. године у публикацији „Послови“, 
поништава се за радно место: послови координатора за економ-
ски развој, на одређено време због повећаног обима посла, у 
трајању до 24 месеца, за рад у Градској управи за буџет и финан-
сије Града Сремска Митровица.

ОПШТИНА ШИД
ОПШТИНСКА УПРАВА - НАЧЕЛНИК

22240 Шид, Карађорђева 2
тел. 022/712-122

Извршилац за послове Скупштине
на одређено време шест месеци

УСЛОВИ: високо образовање стечено у образовно-научном пољу правних 
наука на студијама другог степена (дипломске специјалистичке академске 
студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не - дипломирани правник, 1 година радног искуства са прописаном струч-
ном спремом, познавање рада на рачунару и положен државни стручни 
испит. Поред наведених услова, кандидат треба да испуњава и опште усло-
ве: држављанство Републике Србије, да је пунолетан, да има прописану 
стручну спрему, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну 

затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподоб-
ним за обављање послова у државном органу. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања. Пријаве на оглас доставити на адресу Општин-
ске управе.

Извршилац за борачко-инвалидску, социјалну и 
здравствену заштиту

УСЛОВИ: високо образовање стечено у образовно-научном пољу правних 
наука на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, 
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године - 
дипломирани правник, 1 година радног искуства са прописаном стручном 
спремом, познавање рада на рачунару и положен државни стручни испит. 
Поред наведених услова, кандидат треба да испуњава и опште услове: 
држављанство Републике Србије, да је кандидат пунолетан, да има про-
писану стручну спрему, да није осуђиван за кривично дело на безуслов-
ну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини 
неподобним за обављање послова у државном органу. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања. Пријаве на оглас доставити на адресу 
Општинске управе.

ШАБАЦ
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „КОЦЕЉЕВА“

15220 Коцељева, Милована Глишића 6
тел. 015/556-277

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Поред законом прописаних услова, кандидат треба да испуњава 
и следеће посебне услове: да је држављанин Републике Србије, да је сте-
као високо образовање на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке студије), односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године и одговарајући академски, односно стручни 
назив утврђен у области правних, економских, психолошких, педагошких, 
андрогошких и социолошких наука, односно стручни назив: дипломирани 
социјални радник; најмање пет година радног искуства у струци; да није 
осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за вршење функције. 
Уз пријаву на конкурс приложити следећу документацију: биографију, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење суда 
да лице није под истрагом и да се против истог не води поступак, оверену 
фотокопију дипломе, потврду о радном стажу у струци и програм рада за 
мандатни период на који се врши избор. Документација мора бити потпу-
на, исправе које се прилажу морају да буду оригиналне, односно оверене 
фотокопије истих, не старије од шест месеци. Пријаве са прописаном кон-
курсном документацијом и програмом рада слати на горенаведену адресу, 
са назнаком: „Конкурс за директора“. Рок за подношење пријава је 15 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узети у разматрање.

УЖИЦЕ
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

ОПШТИНЕ АРИЉЕ
31230 Ариље, Трг партизана 1

тел. 031/891-287

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице које поред општих усло-
ва утврђених законом испуњава и следеће услове: да је лице пунолетно и 
пословно способно; VII степен стручне спреме, дипломирани економиста - 
туризмолог; најмање 3 године радног искуства на руководећим пословима 
у туризму или на пословима за које је Туристичка организација основана; 
да нема законских сметњи за његово именовање, односно да није осуђиван 
за кривично дело против привреде и правног саобраћаја; рад на рачуна-
ру (Wоrd, Еxcel, Интернет); конверзацијски ниво знања неког од језика у 
службеној употреби (енглески, француски, немачки); возачка дозвола „Б“ 
категорије. Кандидат у конкурској документацији треба да приложи: извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), уверење о 
држављанству РС (оригинал или оверена фотокопија), диплому о стеченом 
образовању (оригинал или оверена фотокопија), доказ о радном искуству 
(фотокопија радне књижице и/или потврда послодавца), уверење да није 
осуђиван за кривично дело и да се против њега не води кривични поступак 
(не старије од 6 месеци), оверену фотокопију личне карте, биографију са 
контакт подацима. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављи-
вања. Пријаве слати на горенаведену адресу, у затвореној коверти, са наз-
наком: „За јавни конкурс за избор директора“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити разматране.

Администрација и управа 

www.nsz.gov.rs
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ВАЉЕВО
ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ,
ПРИВРЕДУ, УРБАНИЗАМ И

КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА ВАЉЕВА
14000 Ваљево, Карађорђева 64

тел. 014/294-781

Оглас објављен 01.10.2014. године у публикацији „Послови“, 
поништава се за радно место: послови урбанизма, на одређено 
време од 18 месеци. У осталом делу оглас је непромењен.

ВРАЊЕ
ОПШТИНА БУЈАНОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА

17520 Бујановац, К. Петровића 115
тел. 017/651-103

Послови припреме и послуживања освежавајућих 
напитака

на одређено време до 31.12.2014. године

УСЛОВИ: квалификовани радник, шест месеци радног искуства.

Послови одржавања хигијене
на одређено време до 31.12.2014. године

УСЛОВИ: неквалификовани радник, шест месеци радног искуства.

Послови економата
на одређено време до 31.12.2014. године

2 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема - IV степен и шест месеци радног иску-
ства.

Послови портира
на одређено време до 31.12.2014. године

УСЛОВИ: средња стручна спрема - друштвеног или техничког смера и шест 
месеци радног искуства.

Послови месних заједница
на одређено време до 31.12.2014. године

УСЛОВИ: средња стручна спрема, односно IV степен и шест месеци радног 
искуства.

Послови финансијске подршке породице са децом
на одређено време до 31.12.2014. године

УСЛОВИ: основне академске студије у трајању до три године - економиста 
- бачелор економије, једна година радног искуства.

Послови - виши порески извршитељ
на одређено време до 31.12.2014. године

УСЛОВИ: академске студије другог степена - мастер, струковне специјалис-
тичке, специјалистичке струковне студије високог образовања стечено на 
академским студијама у трајању од најмање 4 године - дипломирани еконо-
миста - мастер економиста, једна година радног искуства.

Послови - стручни сарадник за екологију и заштиту 
животне средине при КЛЕР

на одређено време до 31.12.2014. године
3 извршиоца

УСЛОВИ: академске студије другог степена - мастер, струковне специјалис-
тичке, специјалистичке струковне студије високог образовања стечено на 
академским студијама у трајању од најмање 4 године, једна година радног 
искуства.

ОСТАЛО: Поред горенаведених посебних услова, кандидат треба да 
испуњава и следеће услове из члана 6 Закона о радним односима у држав-
ним органима: да је држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да има 
општу здравствену способност, прописану стручну спрему, да није осуђи-
ван за кривично дело на безусловну казну затвора најмање до шест месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у 
државном органу. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Пријаве се подносе на адресу: Општина Бујановац, 
Општинска управа, 17520 Бујановац, К. Петровића 115 или се непосредно 

предају у писарници Општинске управе Бујановац на истој адреси. Кон-
такт телефон за добијање додатних информација у Општинској управи: 
017/651-103. Некомплетне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА

17530 Сурдулица, Краља Петра I 1
тел. 017/815-041

Заменик начелника Општинске управе Општине 
Сурдулица

на период од пет година

УСЛОВИ: Кандидат за заменика начелника Општинске управе треба да 
испуњава следеће услове: VII степен стручне спреме, правни факултет, 
положен државни испит за рад у органима државне управе, најмање 5 
година радног искуства у струци, 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 6 месеци или за 
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“. Пријаве са доказима о испуњености горенаведених усло-
ва подносе се писарници Општине Сурдулица, Краља Петра I 1. Тражену 
документацију доставити у оригиналу или копије оверене код надлежних 
органа. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне прија-
ве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази о испуњености 
услова неће бити узете у разматрање.

ЗАЈЕЧАР
ГРАДСКА УПРАВА ЗАЈЕЧАР
19000 Зајечар, Трг ослобођења 1

Послови пословног секретара
код градоначелника - заменика градоначелника и 

начелника Градске управе
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред услова из члана 6 Закона о радним односима у држав-
ним органима, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове 
сагласно Правилнику о унутрашњој организацији и ситсематизацији посло-
ва и задатака у Градској управи Града Зајечара, средња школа друштвеног 
смера; положен стручни испит. Уз пријаву на оглас кандидати су у оба-
вези да поднесу и следећа документа: извод из матичне књиге рођених, 
уверење да су држављани Републике Србије, доказ о прописаној стручној 
спреми (оверен препис дипломе). Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања. Пријаве слати на адресу: Градска управа Зајечар, Трг 
ослобођења 1, 19000 Зајечар, са назнаком: „За оглас“ или предати лично у 
Градском информативно-услужном центру Градске управе Зајечар.

Послови за заштиту животне средине
за рад у Одељењу за урбанизам, грађевинарске и 

комунално-стамбене послове

УСЛОВИ: Поред услова из члана 6 Закона о радним односима у државним 
органима, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове саглас-
но Правилнику о унутрашњој организацији и ситсематизацији послова и 
задатака у Градској управи Града Зајечара, технолошки факултет, факултет 
заштите на раду или шумарски факултет, смер пејзажна архитектура, поло-
жен стручни испит и 1 година радног стажа. Уз пријаву на оглас, кандида-
ти су у обавези да поднесу и следећа документа: извод из матичне књиге 
рођених, уверење да су држављани Републике Србије, доказ о прописаној 
стручној спреми (оверен препис дипломе). Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања. Пријаве слати на адресу: Градска управа Заје-
чар, Трг ослобођења 1, 19000 Зајечар, са назнаком: „За оглас“ или предати 
лично у Градском информативно-услужном центру Градске управе Зајечар.

Административни послови
за рад у Одељењу за општу управу

УСЛОВИ: Поред услова из члана 6 Закона о радним односима у држав-
ним органима, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове 
сагласно Правилнику о унутрашњој организацији и ситсематизацији посло-
ва и задатака у Градској управи Града Зајечара, техничка школа; 1 годи-
на радног стажа. Уз пријаву на оглас, кандидати су у обавези да подне-
су и следећа документа: извод из матичне књиге рођених; уверење да су 
држављани Републике Србије; доказ о прописаној стручној спреми (оверен 
препис дипломе). Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања. Пријаве слати на адресу: Градска управа Зајечар, Трг ослобођења 
1, 19000 Зајечар, са назнаком: „За оглас“ или предати лично у Градском 
информативно-услужном центру Градске управе Зајечар.

Администрација и управа 

www.nsz.gov.rs
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ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

18230 Сокобања, Светог Саве 23
тел. 018/830-173

Послови књиговодства и послови обрачуна и 
плаћања

на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чл. 6 Закона о радним одно-
сима у државним органима, кандидат треба да испуњава и следеће услове: 
стечено високо образовање на студијама првог степена (основне академ-
ске студије, основне струковне студије), односно на основним студијама у 
трајању од најмање 2 године, економског смера, 1 година радног искуства, 
положен стручни испит за рад у органима државне управе и познавање 
рада на рачунару. Уз пријаву на оглас са биографијом, кандидати су дужни 
да доставе и потребна документа, у оригиналу или у овереној фотокопији: 
диплому о стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци), уверење о здравственом стању, 
уверење основног и вишег суда да против лица није покренута истрага и да 
није подигнута оптужница, уверење полицијске управе да лице није осуђи-
вано 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 и доказ о радном искуству. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

ЗРЕЊАНИН
СКТЦ “ЂУРА ЈАКШИЋ”

23220 Српска Црња, Краља Александра 63
тел. 023/812-626

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије, да је пунолетно 
лице, најмање годину дана радног искуства у области културе, завршен IV 
степен стручне спреме, да поседује организационе способности и да није 
осуђиван за кривично дело. Потребна документација: оверена копија или 
потврда о завршеном школовању, извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал документа), потврда о радном искуству (оригинал документа), уве-
рење о држављанству (оригинал документа) и уверење о некажњавању 
(оригинал документа). Поред наведених докумената, кандидат подноси и 
програм рада за мандатни период за који се именује. Документа се подносе 
на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс - не отварати“. Конкурс 
је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Избор-
ни поступак спроводи Управни одбор СКТЦ „Ђура Јакшић“ и у том поступ-
ку разматра пријаве које су приспеле, сачињава листу кандидата који су 
испунили прописане услове и доставља је заједно са мишљењем надлеж-
ном органу јединице локалне самоуправе. Директора СКТЦ „Ђура Јакшић“ 
Српска Црња именује Скупштина општине Нова Црња на основу конкурса, 
по прибављеном мишљењу Управног одбора СКТЦ „Ђура Јакшић“ Српска 
Црња. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОПШТИНА ЖИТИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА

23210 Житиште, Цара Душана 15
тел. 023/821-306

Послови наплате и извештавања
за рад у Одељењу за буџет, финансије и трезор, на 

одређено време због повећаног обима посла - до 2 године

УСЛОВИ: Посебни услови: факултет за услужни бизнис или економски 
факултет или правни факултет - високо образовање стечено на студија-
ма другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године - дипломирани еко-
номиста или дипломирани правник, 1 година радног искуства, познавање 
рада на рачунару и положен стручни испит за рад у органима државне 
управе.

Шеф Одсека опште управе
за рад у Одељењу за општу управу, скупштинске и 

заједничке послове, на одређено време због повећаног 
обима посла - до 2 године

УСЛОВИ: Посебни услови: правни факултет - високо образовање стече-
но на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, 
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године - 
дипломирани правник, стручни испит за раднике органа државне управе 
и 1 година радног искуства.

ОСТАЛО: да кандидат испуњава следеће опште услове прописане чланом 6 
Закона о радним односима у државним органима: да је држављанин Репу-
блике 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; да испуњава друге услове утврђене законом, 
другим прописима или актом о систематизацији радних места у органу. Уз 
пријаву на оглас доставити: доказ о школској спреми (оверена фотокопија 
дипломе), оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије од 
шест месеци), уверење о општој здравственој способности (лекарско уве-
рење, не старије од шест месеци), оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених, уверење да није под истрагом, односно кажњаван (доказ 
основног суда, основног и вишег јавног тужилаштва и МУП-а, не старије од 
шест месеци), оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту 
за рад у државном органу, доказ о радном искуству (фотокопија уверења 
о положеном приправничком испиту, уверење о трајању приправничког 
стажа од најмање једне године). Пријаве са документацијом достављају 
се у року од 8 дана од дана објављивања на адресу: Општина Житиште, 
Општинска управа, Цара Душана 15, 23210 Житиште, са назнаком: „Прија-
ва на оглас“ и назнаком радног места за које се подноси пријава. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

     Трговина и услуге

„ЕМИНЕНТ“ ДОО
24000 Суботица, Бер Имреа 3-5

тел. 024/622-200
е-mail: t.raicevic@legendww.com

Шивач текстила
10 извршилаца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, без обзира на школску спрему, 
предност је радно искуство на истим или сличним пословима, пробни рад 
3 месеца. Заинтересовани кандидати могу биографије да шаљу на е-mail: 
hr@legendww.com, са назнаком: „Шивач текстила“ или поштом на адресу: 
Бер Имреа 3-5, 24000 Суботица. Ближе информације могу се добити на број 
телефона: 024/622-200.

„АLFA KOZMETIK GROUP“ DОО
11000 Београд, Булевар војводе Путника 36

е-mail: vanja.dzavic@gmail.com

Консултант за рад са Desheli козметичким 
производима

на одређено време 12 месеци
30 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, без обзира на занимање. Заинтере-
совани кандидати треба да проследе радне биографије на е-mail: vanja.
dzavic@gmail.com. Рок за пријављивање је до 05.11.2014. године.

„HARCO“ DОО
11000 Београд, Винодолска 5

е-mail: оfice@harco.rs

Представник продаје - приправник
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 или VI степен стручне спреме, дипломирани машински 
инжењер или машински инжењер, возачка дозвола „Б“ категорије, одлич-
но познавање рада у МS Оffice програмима, веома добро знање енглеског 
језика, да лице није под истрагом и да није кривично осуђивано. Пријаве 
слати на е-mail: оfice@harco.rs. Рок за пријављивање је 30 дана од дана 
објављивања.

„CORVINA“ DОО
Кањижа, Суботички пут 2

тел. 024/874-298
е-mail: rudolf.rekecki@gmail.com

Сарадник за дистрибуцију наставних средстава

УСЛОВИ: средња стручна спрема, знање српског језика као матерњег и 
мађарског језика на комуникативном нивоу, предност имају кандидати са 
возачком дозволом „Б“ категорије, да је кандидат коректан, поуздан, са 
позитивном визијом и жељан успеха. Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања. Пријаве или CV доставити на горенаведену адресу или 
мејлом.

Администрација и управа  / Трговина и услуге



   |  Број 593 |  29.10.2014. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs20 

SZR „BIO DESIGN“
21000 Нови Сад, М. Антића 7

тел. 021/6617-472
е-mail: bio1@sbb.rs

Бравар - варилац
на одређено време 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, бравар варилац са искуством, CO2, тиг. 
рад са челичним и иноxним профилима, тв и хв лимовима. Слање пријаве 
за запослење мејлом. Jављање кандидата на бројеве телефона: 063/564-
648 или 021/461-116, лице за контакт: Никола Човић.

„ТИМ ВАСИЛИЋ“ ДОО
24000 Суботица, Прашка 1

тел. 024/525-580

Грађевински лимар
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV-V степен стручне спреме, грађевински лимар или ВКВ лимар, 
минимум 3 године радног искуства, теренски рад, пробни рад 4 месеца. 
Заинтересовани кандидати биографије могу слати поштом на горенаве-
дену адресу или на е-mail: tim.vasilic@gmail.com. Ближе информације могу 
се добити на број телефона: 024/525-580. Оглас је отворен до 11.11.2014. 
године.

G4S SECURE SOLUTIONS DОО
11000 Београд, Кумодрашка 240
e-mail: prijavezaposao@rs.g4s.com

Физичко - техничко обезбеђење
на одређено време

50 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, без обзира на занимање, посебна 
знања и вештине: енглески језик на почетном нивоу, радно искуство није 
неопходно.

Напомена: Пожељно је да кандидати поседују уверење о завршеној обуци 
за руковање ватреним оружјем, стручни испит из противпожарне заштите, 
као и знање рада на рачунару. У обзир долазе само лица која нису осуђива-
на, односно да се против њих не води поступак пред судом.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати треба да проследе биографије на 
e-mail: prijavezaposao@rs.g4s.com и да се јаве на број телефона: 011/2097-
904, контакт особи: Милану Трајковићу, у вези са доласком на заказани 
разговор, понедељак - петак у 09,30 и 11,30, Вилине воде 6, 11000 Београд. 
Конкурс је отворен до 30.11.2014. године.

„УНИОН ПЛУС КЛИМАТИЗАЦИЈА“ ДОО
11070 Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића 45ж

тел. 011/228-32-82

Фригомеханичар
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, механичар за расхладне уређаје или 
електромеханичар, радно искуство 12 месеци, возачка дозвола „Б“ катего-
рије, пробни рад 1 месец.

H.АRT DEVELOPMENT CENTAR DОО
11080 Земун, Мирослава Тирша 3/2

тел/факс: 011/2107-502
е-mail: inzenjer.prodaje.h.аrt@gmail.com

www.hart.rs

Инжењер продаје
на одређено време до 24 месеца

Опис послова: директна продаја; рад на терену (4 дана у недељи); развој 
пословања са постојећим купцима, проналажење нових купаца и праћење 
понуда; саветовање купаца о примени производа, предностима и бенефи-
тима; презентација производног програма и наступ на сајмовима и семина-
рима; прикупљање података и анализа тржишта.

УСЛОВИ: висока стручна спрема - VII степен, електротехнички, машински 
или технолошко-металуршки факултет, поседовање стручних инжењер-
ских знања, предност: искуство рада са системима за мерење и аутоматско 

управљање; активно знање писаног и говорног енглеског језика (минимум 
средњи ниво); добро познавање рада на рачунару (МS Оffice и Интернет); 
поседовање возачке дозволе „Б“ категорије (активан возач); потребно рад-
но искуство. Личне и стручне квалификације: комуникационе и продајне 
вештине, оријентисаност на клијенте, спремност на путовања, добре орга-
низационе способности, сналажљивост, прецизност и аналитичност, моти-
висаност и посвећеност у раду, познавање опште пословне културе. Нуди-
мо вам: добре услове у динамичном и тимски оријентисаном окружењу, уз 
пуну подрушку, стручне тренинге и едукацију уз могућност даљег усаврша-
вања и напредовања, рад на најновијим технологијама. Уколико сматрате 
да сте права особа за ову позицију, молимо вас да пошаљете CV са назна-
ком за коју позицију конкуришете на горенаведени мејл. Рок за пријављи-
вање је до 05.11.2014. године.

CAFFE RESTAURANT „CITY LIFE“
21000 Нови Сад, Цара Душана 19

тел. 062/1143-197

Конобар
5 извршилаца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, конобар или келнер, радно иску-
ство у струци 12 месеци, рад у сменама, пробни рад 3 месеца. Кандидати 
могу да се јаве на горенаведени број телефона, до 16,00 часова. Особа за 
контакт: Борислав Ђурђевић.

G4S SECURITE SOLUTIONS DОО
11000 Београд, Теразије 31

тел. 021/6622-813
е-mail: ratko.оrlovic@rs.g4s.com

Службеник физичког обезбеђења објеката
на одређено време шест месеци, за рад у Новом Саду

30 извршилаца

УСЛОВИ: VII/1, VI/1, IV или III степен стручне спреме, заштитар имовине 
- портир, рад у сменама, ноћни рад. Предност имају кандидати који су обу-
чени у руковању ватреним оружјем, положен стручни испит из противпо-
жарне заштите, уверење суда о некажњавању; да су радили на истим или 
сличним пословима, пробни рад три месеца.

ФРИЗЕРСКИ САЛОН „ДИВАЦ М“
11000 Београд, Црвено барјакче 21

тел. 064/0064-112

Женски фризер
одређено време

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме, обавезно радно искуство на 
наведеним пословима минимум 5 година; рад у другој смени од 14,00 до 
21,00 час; радни дани од уторка до недеље, понедељак се не ради; кан-
дидат мора да буде оспособљен да самостално обавља посао. Конкурс је 
отворен до попуне радног места. За детаљније информације заинтересо-
вани кандидати могу да се јаве на горенаведени број телефона, особи за 
контакт: Марији Станојчић.

„QUADRA - LUX“ DОО
11070 Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића 173/4

тел. 063/705-46-99

Mенаџер продаје за Србију
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани економиста, дипломи-
рани инжењер технологије, дипломирани машински инжењер или дипло-
мирани хемичар, радно искуство најмање 12 месеци на сличним пословима, 
познавање производње у хемијској индустрији, познавање рада на рачу-
нару (МS Оffice), знање енглеског језика (виши ниво), возачка дозвола „Б“ 
категорије. Пријаве слати на е-mail: quadralux@gmail.com, у року од 15 дана 
од дана објављивања.

„ИЗВОР“ ДОО
21244 Шајкаш, Николе Тесле 29

тел. 021/864-613

Комунални хигијеничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова, кандидат треба да испуњава и следеће 
услове: да има завршену основну школу, да је држављанин Републике 
Србије, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад, да није 

Трговина и услуге
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осуђиван за кривична дела. Уз пријаву кандидат треба да приложи: сведо-
чанство о завршеној основној школи (оригинал или оверену фотокопију), 
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге 
рођених (на новом обрасцу, без обзира на датум издавања), уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности - доставља се пре закључења 
уговора о раду, доказ да кандидат није осуђиван за кривична дела. Рок за 
пријављивање је 30 дана. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Напомена: предност имају лица ромске националности.

          Грађевинарство и индустрија 
   

„ГОША“
ФАБРИКА ШИНСКИХ ВОЗИЛА

11420 Смедеревска Паланка, Индустријска 70

Заваривач CO2
на одређено време до три месеца

50 извршилаца

УСЛОВИ: радно искуство небитно, али пожељно; послодавац ће вршити 
проверу знања; није битан ни степен стручне спреме, већ да лице зна 
да обавља послове гасног заваривања. Пријаве слати на e-mail: jasmina.
radic@gosa-fsv.rs или на број телефона: 064/8392-008. Конкурс је отворен 
до 31.12.2014. године.

„ЕКО - МЕТАЛ“ ДОО
22408 Врдник, Гробљанска 2

тел. 022/465-306
e-mail: оffice@еkometal.com

Директор
за рад у Врднику

УСЛОВИ: висока стручна спрема - VII степен, знање рада на рачунару (МS 
Оffice, Интернет), возачка дозвола „Б“ категорије - активни возач, да канди-
дат није кажњаван и да се против њега не води судски спор, знање енглес-
ког језика, минимум две године рада. Личне карактеристике: развијене спо-
собности комуникације, добре организационе и руководеће способности, 
самоиницијативност, спремност за тимски рад, висока мотивисаност. Нуди-
мо: службени аутомобил, мобилни телефон, стимулативни лични доходак. 
Радни однос се заснива на одређено време, са могућношћу заснивања стал-
ног радног односа. Уз пријаву приложити: биографију са кретањем у служ-
би и фотокопије докумената које доказују испуњеност услова. Заинтересо-
вани кандидати могу послати биографије (CV) на e-mail: оffice@еkometal.
com или доставити на горенаведену адресу. Оглас је отворен до 31.10.2014. 
године и важи за територију целе Србије. Контактираћемо само кандидате 
који уђу у ужи избор. Особа за контакт: Нада Бојић, бројеви телефона: 
022/465-306, 062/242-097, факс: 022/466-003.

„ВАЛДОМ“ ДОО
22240 Шид, Бранка Ерића 5

тел. 022/712-441
е-mail: оffice@valdom.rs

Оператер на екструдеру за ПВЦ и ХДПЕ
сменски рад, на одређено време, уз могућност заснивања 

радног односа на неодређено време

УСЛОВИ: III или IV степен - електро или машинске струке, познавање 
енглеског језика, оспособљеност за рад на рачунару. Достављање биогра-
фија на увид.

 

    Mедицина

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
11000 Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободна радна места за рад у СР Немачкој:

Послодавац: „АPD“, Аmbulante Pflеgedienste Gelsenkirchen GmbH, 
Gelsenkirchen, СР Немачка

Асистент на пословима за здравствену негу

Место рада: Gelsenkirchen, СР Немачка.

Образовање: завршена средња медицинска школа, смер општи, 
педијатријски.

Посебна знања и вештине:
- положен стручни испит за медицинске раднике;
- обавезно знање немачког језика, на минимално Б1 нивоу према Европс-
ком референтном оквиру, пожељно доставити сертификат;
- пожељно знање рада на рачунару - Wоrd и Еxcel;
- положен возачки испит.

Радно искуство: није неопходно.

Врста радног односа: на одређено време до 12 месеци на пословима асис-
тента за здравствену негу до нострификације дипломе, уз могућност анга-
жовања на неодређено време на пословима квалификованог здравственог 
радника након нострификације дипломе.

Остали услови рада:
- висина бруто зараде - 1.950 евра;
- трошкове превоза од Србије до СР Немачке, здравственог прегледа и 
трошкове издавања радне дозволе сноси послодавац.

Потребна документација:
- радна биографија/CV
- диплома завршене школе (фотокопија)
- уверење о положеном стручном испиту за медицинске раднике (фото-
копија).
Наведена документа доставити на српском језику.

Начин конкурисања:
Кандидати који су евидентирани као незапослена лица у Националној 
служби 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 кон-
куришу“.

Кандидати који нису евидентирани као незапослена лица у Националној 
служби за запошљавање потребна документа достављају поштом, на адре-
су: Национална служба за запошљавање, Миграциони сервисни центар, 
Косте Абрашевића 10, са назнаком: „За запошљавање радника у СР Немач-
кој“.
Непотпуна документација неће бити разматрана.

За додатне информације о овом конкурсу, кандидати могу да се обрате:
- свом саветнику за запошљавање у филијали НСЗ
- Позивном центру НСЗ, на број: 0800/300-301 (позив бесплатан)
- миграционим сервисним центрима НСЗ:

Миграциони сервисни центар Београд
НСЗ - Филијала Београд, Косте Абрашевића 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, Шабана Коче 18

тел. 020/330-047

Миграциони сервисни центар Крушевац
НСЗ - Филијала Крушевац, Балканска 33

тел. 037/412-531

Миграциони сервисни центар Краљево
НСЗ - Филијала Краљево, Цара Душана 78

тел. 036/302-029

Трговина и услуге / Грађевинарство и индустрија / Mедицина 

Подршка
запошљавању
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Миграциони сервисни центар Бор
НСЗ - Филијала Бор, 7. јули 29

тел. 030/453-121, 453-123

Детаљне информације о условима рада кандидати ће добити на разговору 
са послодавцем. О месту и термину одржавања разговора кандидати који 
уђу у ужи избор биће обавештени телефоном.

Рок трајања конкурса: 12.11.2014. године.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ

11000 Београд, Теодора Драјзера 44
тел. 011/3671-486

Клинички лекар - доктор медицине
на одређено време до повратка запосленог

УСЛОВИ: медицински факултет и положен стручни испит. Уз пријаву при-
ложити: кратку биографију, диплому - уверење (или оверена фотокопија) 
о завршеном медицинском факултету; потврду (или оверена фотокопија) о 
положеном стручном испиту. Пријаве се подносе непосредно у кадровску 
службу или поштом на наведену адресу болнице, са назнаком: „За оглас“. 
Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати.

FENIX - АPOTEKA ZU
21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 30а

тел. 063/8310-861
е-mail: еurolink@eunet.rs

Фармацеутски техничар
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, фармацеутски техничар, основна 
информатичка обука (Windows, Wоrd, Еxcel, Еxplorer, Оutlook), енглески 
језик - средњи ниво, стручни испит за здравствене раднике. Јављање кан-
дидата на број телефона: 063/8310-861, достављање радних биографија 
на увид.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МЛАДЕН СТОЈАНОВИЋ“

21400 Бачка Паланка, Краља Петра I 26а

Доктор медицине - специјалиста гинекологије и 
акушерства

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, специјалиста гинекологије и аку-
шерства. Уз пријаву на оглас доставити: оверену фотокопију дипломе о 
завршеном медицинском факултету, оверену фотокопију уверења о завр-
шеној специјализацији из гинекологије и акушерства и кратку биографију. 
Пријаве слати на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се разматрати.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ „КОВИН“

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

Медицинска сестра - техничар
на одређено време ради замене привремено одсутне 

запослене (породиљско одсуство)

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа (IV степен), општег смера, 
положен стручни испит, без обзира на радно искуство. Кандидати су у оба-
вези да доставе: пријаву са кратком биографијом, фотокопију дипломе о 
завршеној стручној спреми (IV степен), звање: медицинска сестра - техни-
чар и фотокопију уверења о положеном стручном испиту. Изабрани кан-
дидати су у обавези да доставе лекарско уверење. Пријаве са потребним 
доказима достављају се на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се разматрати.

ОПШТА БОЛНИЦА
„Др АЛЕКСА САВИЋ“

18140 Прокупље, Пасјачка 2
тел. 027/324-000

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат има завршен медицински факултет, специјализацију 
из гране медицине која је из делатности Опште болнице, најмање пет годи-
на радног стажа по положеном специјалистичком испиту у области здрав-
ствене заштите или завршен економски или правни факултет, завршену 
едукацију из области здравственог менаџмента, најмање пет година радног 
стажа у области здравствене заштите. Директор се именује на период од 
4 године, највише два пута узастопно. Кандидати уз пријаву на конкурс 
треба да поднесу следеће доказе: диплому о завршеном медицинском, 
правном или економском факултету, у оригиналу или у овереној фотоко-
пији; уверење о положеном специјалистичком испиту за кандидате здрав-
ствене струке, у оригиналу или у овереној фотокопији; доказ о едукацији 
из здравственог менаџмента (уколико се ради о кандидату немедицинске 
струке), у оригиналу или у овереној фотокопији; доказ о радном стажу у 
области здравствене заштите, у оригиналу; радну биографију са адресом и 
контакт телефоном. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Пријаву на конкурс са потребном документацијом 
доставити са назнаком: „Конкурс за директора - не отварати“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

АПОТЕКА „ВАЉЕВО“
14000 Ваљево, Железничка 12а

тел. 014/291-583

Директор

УСЛОВИ: За директора апотеке бити именовано лице које поред зако-
ном прописаних општих услова испуњава и следеће посебне услове: да 
је дипломирани фармацеут или дипломирани фармацеут специјалиста и 
да има најмање 5 година радног стажа у области здравствене заштите или 
да је дипломирани правник или дипломирани економиста са завршеном 
едукацијом из области здравственог менаџмента на високошколској уста-
нови која има одобрење Министарства просвете Републике Србије и да има 
најмање 5 година радног стажа у области здравствене заштите. Уз пријаву 
кандидат треба да поднесе доказе о испуњању услова конкурса и своју рад-
но-професионалну биографију: оверен препис дипломе факултета, оверен 
препис дипломе о специјализацији, оверен препис уверења о положеном 
стручном испиту и доказ о радном стажу у области здравствене заштите. 
Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса слати на горенаведену 
адресу, са назнаком: „За конкурс“.

ДОМ ЗДРАВЉА
“Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ”

11000 Београд, Кнез Данилова 16

Поливалентна патронажна сестра
на одређено време до повратка запослене са дужег 

боловања (трудничко/породиљско)

УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа, општи смер, положен струч-
ни испит - VI степен стручне спреме. Уз молбу приложити: биографију, 
фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију дипломе о положеном 
стручном испиту, фотокопију лиценце и држављанство. Доставити неове-
рене фотокопије, јер се исте не враћају кандидатима.

Медицинска сестра
на одређено време до повратка запослене са дужег 

боловања (трудничко/породиљско)

УСЛОВИ: завршена медицинска школа, општи смер, положен стручни испит 
- IV степен стручне спреме. Уз молбу приложити: биографију, фотокопију 
дипломе о завршеној школи, фотокопију дипломе о положеном стручном 
испиту, фотокопију лиценце и држављанство. Доставити неоверене фото-
копије, јер се исте не враћају кандидатима.

Дефектолог - логопед
на одређено време до повратка запослене са дужег 

боловања (трудничко/породиљско)

УСЛОВИ: завршен дефектолошки факултет, логопедски смер, положен 
стручни испит - VII степен стручне спреме. Уз молбу приложити: биогра-
фију, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију дипломе о поло-
женом стручном испиту и држављанство. Доставити неоверене фотоко-
пије, јер се исте не враћају кандидатима.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања, 
поштом или личном доставом у писарницу Дома здравља “Др Милутин 

 Mедицина 

ОБУКА ЗА АКТИВНО
ТРАЖЕЊЕ ПОСЛА
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Ивковић”, Кнез Данилова 16, IV спрат, соба бр. 12. Обавезно назначити за 
које радно место се конкурише. О резултатима огласа кандидати ће бити 
писмено обавештени.

„САНИТАЦИЈА ПЛУС“ ДОО
11070 Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 131

Дезинфекција, дезинсекција и дератизација

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, специјалиста епидемиологије или 
специјалиста хигијене и здравствене екологије. Пријаве слати на е-mail: 
sanitacijaplus@yаhoo.com.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10

тел. 011/2060-676

Доктор медицине
на одређено време по основу замене, за потребе Центра за 

дечију хирургију

УСЛОВИ: медицински факултет; положен стручни испит; познавање нај-
мање једног светског језика; предност ће имати кандидати са радним иску-
ством у здравственим установама и искуством у раду са децом. Приликом 
пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе: кратку биографију; 
фотокопију личне карте; фотокопију дипломе о завршеном медицинском 
факултету; 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 уста-
нова на меморандуму, времену проведеном на раду и оценама рада кан-
дидата - уколико их кандидат поседује. Кандидати који испуњавају услове 
из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних подата-
ка који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, 
додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања и 
сл.). Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доста-
ве лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за 
које се прима. Пријаве се шаљу у затвореној коверти, на наведену адресу 
Клинике, са назнаком: „Пријава на конкурс за пријем доктора медицине на 
одређено време - замена“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање.

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ОФТАЛМОЛОШКА
ОРДИНАЦИЈА „PERFECT VISION“

24000 Суботица, Сенћански пут 15
тел. 024/557-575

e-mail: аnjа.milic@kucazdravlja.rs

Специјалиста офталмологије
на одређено време 6 месеци

УСЛОВИ: специјалиста офталмологије, положен специјалистички испит, 
обавезно знање рада на рачунару и енглеског језика (средњи ниво), 
пожељно поседовање возачке дозволе „Б“ категорије, без обзира на радно 
искуство, рад у сменама, пуно радно време. Конкурс је отворен до попуне 
радног места. Заинтересовани кандидати могу радне биографије да доста-
ве мејлом или поштом на наведене адресе или да се јаве на контакт теле-
фон, лицу за контакт: Ањи Милић.

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТОРАЂА
18412 Житорађа, Топлички хероји 55

тел. 027/8362-025

Доктор медицине
на одређено време до повратка запосленог са дужег 

одсуства

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, звање: доктор медицине - VII 
степен стручне спреме. Заинтересовани кандидати уз пријаву са кратком 
биографијом као доказе подносе: диплому о стеченом образовању одго-
варајућег профила - завршен медицински факултет, VII степен стручне 
спреме, уверење о положеном стручном испитом, лиценцу за рад, извод 
из матичне књиге рођених и уверење о држављанству. Докази морају бити 
оригинали или оверене фотокопије. Пријаве слати са назнаком: „Пријава 
на конкурс за пријем у радни однос на одређено време“ или лично правној 
служби Дома здравља Житорађа, од 07,00 до 14,00 часова, у року од 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање. За све информације обратити 
се на горенаведени број телефона.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ
12000 Пожаревац, Јована Шербановића 14

Директор
за мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из члана 132 Закона о здравстве-
ној заштити („Сл. гласник РС“, бр. 107/05), као и следеће Статутом Заво-
да за јавно здравље прописане услове: да је доктор медицине или док-
тор стоматологије или дипломирани фармацеут, да има специјализацију 
из области здравствене заштите из које Завод за јавно здравље обавља 
делатност, најмање пет година радног стажа у области превентивне здрав-
ствене заштите или да је дипломирани правник са завршеном специјали-
зацијом из здравственог права или дипломирани економиста са завршеном 
специјализацијом из здравствене економике или дипломирани хемичар 
за завршеном специјализацијом из санитарне хемије или токсиколошке 
хемије, да има завршену едукацију из области менаџмента у здравству. 
Кандидати уз пријаву достављају доказе о испуњавању услова конкурса 
(диплому, уверење о држављанству, доказ да испуњавају посебне услове 
конкурса у погледу стручне спреме, уверење да нису под истрагом и да 
нису осуђивани). Докази се достављају у оригиналу или у овереној фото-
копији. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. 
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс 
за директора“.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ КНЕЖЕВАЦ
23330 Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића 85

Доктор стоматологије
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

одсуства

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен стоматолошки факултет, 
положен стручни испит, лиценца за рад. Уз пријаву кандидат треба да дос-
тави: фотокопију личне карте, уверење о држављанству, оверену фотко-
пију дипломе о завршеном стоматолошком факултету, оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце или 
решења о упису у комору, уверење суда да против њега није покренут 
кривични поступак и уверење Министарства унутрашњих послова да није 
правноснажном судском одлуком осуђиван за кривично дело.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да приликом заснивања радног односа доста-
ви лекарско уверење о способности за рад. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаву са траженом документацијом 
доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс - не отварати“.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др ДОБРИВОЈЕ ГЕР. ПОПОВИЋ“

37230 Александровац, Болничка 6
тел. 037/751-148

Доктор медицине
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

одсуства и одсуства са рада ради неге детета

Медицинска сестра - техничар (општи смер)
на одређено време од 6 месеци

2 извршиоца

Физиотерапеут
на одређено време од 6 месеци

Пословни секретар
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених 
Законом о раду, кандидат мора испуњавати и посебне услове утврђене 
Правилником о систематизацији радних места Дома здравља „Др Добри-
воје Гер. Поповић“. Посебни услови за заснивање радног односа за док-
тора медицине: завршен медицински факултет (VII/1 степен); положен 
стручни испит; лиценца Лекарске коморе Србије или решење о упису 
у именик Лекарске коморе Србије. Посебни услови за заснивање радног 
односа за медицинску сестру - техничара: завршена средња медицинска 
школа (IV степен) - општи смер; положен стручни испит; лиценца Комо-
ре медицинских сестара и здравствених техничара Србије или решење о 
упису у именик Коморе медицинских сестара и здравствених техничара 
Србије. Посебни услови за заснивање радног односа за физиотерапеу-
та: виша медицинска школа (VI/1 степен), смер физиотерапеут; положен 
стручни испит; лиценца Коморе медицинских сестара и здравствених тех-
ничара Србије или решење о упису у именик Коморе медицинских сеста-
ра и здравствених техничара Србије. Посебни услови за заснивање радног 
односа за пословног секретара: средња економска школа (IV степен). Заин-

 Mедицина 
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тересовани кандидати уз пријаву подносе: оверену фотокопију дипломе 
о завршеној школској спреми, оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту (за здравствене раднике), оверену фотокопију лиценце 
Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије или решење 
о упису у Комору медицинских сестара и здравствених техничара Србије 
(за здравствене раднике), оверену фотокопију радне књижице, фотокопију 
личне карте, кратку биографију са адресом и контакт телефоном. Пријаве 
слати на адресу Дома здравља, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем 
у радни однос“ или предати лично у правној служби Дома здравља, у року 
од 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати.

                                         Пољопривреда

„YUGENT FOOD“ DОО
31000 Ужице, Локва бб

тел. 064/8037-930

Заштитар биља
на одређено време до 18 месеци

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, технолог заштите биља, теренски рад 
у расадницима малине, рад у сменама, обезбеђен превоз, пробни рад 3 
месеца, возачка дозвола „Б“ категорије, основна информатичка обука 
(Windows, Wоrd, Еxcel, Еxplorer, Оutlook), енглески језик - виши или конвер-
зацијски ниво. Конкурс је отворен до 23.11.2014. године. Радне биографије 
- CV слати на е-mail: d.bogdanovic@yugentfood.com.

                                Наука и образовање

БЕОГРА Д
ОШ „БОШКО БУХА“

11000 Београд, XXI дивизије 31
тел/факс: 011/2417-174, 2402-393

Наставник разредне наставе
дипломирани дефектолог, смер олигофренолошки, у 
издвојеном одељењу при ОШ „Илија Гарашанин“, на 

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

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајуће образовање у складу 
са чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13); да кандидати имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; да су држављани Републике Србије; да знају језик на ком се ост-
варује образовно-васпитни рад. Уз пријаву кандидати су дужни да доста-
ве доказе о испуњавању услова за радно место на које конкуришу: доказ 
о одговарајућем образовању - диплома (оверена фотокопија), доказ о 
држављанству Републике Србије (оверена фотокопија), извод из матичне 
књиге рођених (оверена фотокопија). Извештај о извршеном претходном 
лекарском прегледу (лекарско уверење) - доставља изабрани кандидат, 
пре закључења уговора о раду. Извештај из казнене евиденције Секре-
таријата унутрашњих послова - прибавља школа по службеној дужности. 
Пријаве са потпуном документацијом слати на адресу школе, у року од 8 
дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати у поступку избора кандидата. Кандидати који испуњавају усло-
ве конкурса обавезни су да обаве психолошку процену код Националне 
службе за запошљавање, а по захтеву школе.

Наставник разредне наставе
дипломирани дефектолог, смер олигофренолошки, 

у развојном одељењу при ОШ „Илија Гарашанин“, на 
одређено време до повратка раднице са породиљског и 

одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајуће образовање у складу 
са чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13); да кандидати имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; да су држављани Републике Србије; да знају језик на ком се ост-
варује образовно-васпитни рад. Уз пријаву кандидати су дужни да доста-
ве доказе о испуњавању услова за радно место на које конкуришу: доказ 
о одговарајућем образовању - диплома (оверена фотокопија), доказ о 
држављанству Републике Србије (оверена фотокопија), извод из матичне 
књиге рођених (оверена фотокопија). Извештај о извршеном претходном 
лекарском прегледу (лекарско уверење) - доставља изабрани кандидат, 
пре закључења уговора о раду. Извештај из казнене евиденције Секре-
таријата унутрашњих послова - прибавља школа по службеној дужности. 
Пријаве са потпуном документацијом слати на адресу школе, у року од 8 
дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати у поступку избора кандидата. Кандидати који испуњавају усло-
ве конкурса обавезни су да обаве психолошку процену код Националне 
службе за запошљавање, а по захтеву школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛАН Ђ. МИЛИЋЕВИЋ“

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

Наставник математике
на одређено време до повратка радника са боловања

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

радника са боловања

Наставник разредне наставе
на одређено време до окончања поступка за избор 

директора школе

Наставник разредне наставе
на одређено време, замена радника привремено 

распоређеног на друге послове и радне задатке, а најдуже 
до 31.08.2015. године

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи 

Пољопривреда / Наука и образовање

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Услови за пријем у радни однос

Члан 120

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

1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 

децом и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за 

које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно 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 утвр-
ди да не испуњава услове из става 1 овог члана или ако одбије да 
се подвргне лекарском прегледу у надлежној здравственој установи 
на захтев директора.

Национална служба 
за запошљавање
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(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/13); да кандидат 
испуњава услове прописане чл. 8 и 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и Закона о изменама и допунама Закона о основама 
система образовања и васпитања; да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 ст. 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на кон-
курс доставити: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; 
оверену копију уверења о држављанству РС; извод из матичне књиге рође-
них; потврду - уверење да кандидат зна језик на ком се остварује образов-
но-васпитни рад. Лекарско уверење са подноси пре закључења уговора о 
раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа. Пре доношења одлуке о 
избору кандидата, кандидати који уђу у ужи избор биће упућивани на тест 
психофизичке провере за рад са децом и ученицима, који обавља Нацио-
нална служба за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Пријаву са неопходном документацијом доставити на адресу 
школе, са назнаком: „За конкурс“.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „ВОЖД“

11000 Београд, Булевар ослобођења 219
тел. 011/3097-013

Наставник српског језика и књижевности
на одређено време до повратка радника

УСЛОВИ: На конкурс се могу пријавити кандидати који испуњавају усло-
ве прописане Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у Школи за основно и средње обра-
зовање „Вожд“ у Београду („Просветни гласник РС“, бр. 11/97, 3/2005 и 
4/2009). Пријаве слати на адресу школе, у року од 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

11000 Београд, Благоја Паровића 156
тел. 011/3531-018

Наставник у звању ванредни - редовни професор, 
за предмет: Информациони системи у физичком 

васпитању и спорту, ужа научна област Теорија и 
технологија спорта и физичког васпитања

УСЛОВИ: избор у звање ванредног професора врши се за период од 5 годи-
на. Наставник изабран у звање редовног професора заснива радни однос 
на Факултету на неодређено време. Кандидати треба да испуњавају услове 
из чл. 63, 64 и 65 Закона о високом образовању РС и да имају завршен 
физички факултет. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Чика Љубина 18-20
тел. 011/3206-104

Конкурс објављен 24.09.2014. године у публикацији „Послови“, 
поништава се за радно место: доцент за ужу научну област Општа 
педагогија са методологијом и историја педагогије - тежиште 
истраживања Општа педагогија. У осталом делу конкурс је непро-
мењен.

ОШ „РУЂЕР БОШКОВИЋ“
11000 Београд, Кнеза Вишеслава 17

Наставник руског језика
на одређено време преко 60 дана, са 33% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, филолошки факултет.

Наставник физике
на одређено време преко 60 дана, са 63% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, физички факултет.

ОСТАЛО: Биографије слати искључиво на e-mail: konkurs@boskovic.еdu.rs, 
у року од 8 дана од дана објављивања. Кандидати који уђу у ужи избор 
накнадно ће доставити осталу потребну документацију.

ГИМНАЗИЈА „РУЂЕР БОШКОВИЋ“
11000 Београд, Кнеза Вишеслава 17

Професор руског језика
на одређено преко 60 дана, са 10% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, филолошки факултет.

Професор физике
на одређено време преко 60 дана, са 25% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, физички факултет.

ОСТАЛО: Биографије слати искључиво на e-mail: konkurs@boskovic.еdu.rs, 
у року од 8 дана од дана објављивања. Кандидати који уђу у ужи избор 
накнадно ће доставити осталу потребну документацију.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
11000 Београд - Велика Моштаница, 10. октобар 10

тел. 011/8075-434, 8075-680

Професор основа информатике и рачунарства
на одређено време до повратка одсутне запослене, са 60% 

радног времена

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања предвиђеног чл. 8 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 
52/11 и 55/13) и Правилником о степену и врсти образовања наставника 
који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној шко-
ли („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13). Поред одгова-
рајућег високог образовања стеченог на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 
10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од најмање 4 годи-
не, по пропису који је уређивао високо образоавање до 10.09.2005. године 
(чл. 8 став 2 тач. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања), кандидат мора да има и 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 устано-
ви, у складу са ЕСПБ (чл. 8 став 4 и чл. 121 став 10 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања). 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 (чл. 121 став 10 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања).

ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: краћу биографију са адресом и контакт 
телефоном; оверену фоткопију дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању, доказ да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у устано-
ви, у складу са ЕСПБ (потврда/уверење одговарајуће високошколске уста-
нове о броју бодова, односно положеним испитима или оверена фотокопија 
уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу); уве-
рење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге 
рођених. Документа се достављају у оригиналу или у овереној копији, на 
адресу школе, са назнаком: „За конкурс“ и иста се по окончању конкурса не 
враћају кандидатима. Лекарско уверење о поседовању психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и ученицима - доставља иза-
брани кандидат, пре закључења уговора о раду. Доказ из казнене евиден-
ције у складу са чл. 120 став 1 тачка 3 и став 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања - прибавља школа службено. Услови за пријем у 
радни однос дати су чланом 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13). Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОСНОВНА ШКОЛА

„МИЛОРАД МИЋА МАРКОВИЋ“
11233 Мала Иванча, Трг братства и јединства 8

тел. 011/8253-202

Конкурс објављен 15.10.2014. године у публикацији „Посло-
ви“, за радно место: директор, на мандатни период од 4 године, 
поништава се у целости.

 Наука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈЕЛЕНА ЋЕТКОВИЋ“
11000 Београд, Врањска 26
тел. 011/2418-741, 2417-725

Наставник немачког језика
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 

60 дана

Наставник математике и информатике
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 

60 дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању, поседовање 
одговарајућег образовања из чл. 8 и чл. 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011 и 55/2013) 
и према условима из Правилника о организацији и систематизацији радних 
места у ОШ „Јелена Ћетковић“. У пријави школи доставити: диплому о сте-
ченој стручној спреми, уверење о држављанству - не старије од 6 месеци и 
извод из матичне књиге рођених; уверење о поседовању психичке, физич-
ке и здравствене способности за рад са децом и ученицима - доставља се 
пре закључења уговора о раду; доказ о неосуђиваности прибавља школа 
по службеној дужности.

ОСТАЛО: Избор се врши у складу са Законом о основама систама обра-
зовања и васпитања и статута ОШ „Јелена Ћетковић“. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. Кандидати који уђу у ужи избор 
биће позвани на разговор. Пријаве на конкурс доставити лично или поштом 
на адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања. По завршеном 
конкурсу документа се могу преузети у школи, документа се не враћају 
поштом.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа:

1. Доцент за ужу научну област Техничка механика и 
теорија конструкција

на одређено време од пет година

2. Доцент за уже научне области Планирање и 
пројектовање путева и аеродрома и Планирање и 

пројектовање градских саобраћајница
на одређено време од пет година

3. Доцент за ужу научну област Бетонске 
конструкције

на одређено време од пет година

4. Доцент за уже научне области Комунално и 
санитарно инжењерство и Еколошко инжењерство

на одређено време од пет година

5. Асистент - студент докторских студија за ужу 
научну област Фундирање

на одређено време од три године

6. Асистент - студент докторских студија за уже 
научне области Планирање и пројектовање 

железница и Конструкција, грађење и одржавање 
железница

на одређено време од три године

7. Асистент - студент докторских студија за ужу 
научну област Грађевински материјали, технологија 

бетона и испитивање конструкција
на одређено време од три године

УСЛОВИ: За радна места под бр. 1, 2, 3 и 4: VIII степен стручне спреме, 
докторат из уже научне области којој припада наставни предмет. За радна 
места под бр. 5, 6 и 7: VII/1 степен стручне спреме из уже научне области за 
коју се бира (студент докторских студија), у складу са чл. 72 став 1 Закона 
о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 97/08, 44/10, 100/07 и 
93/12). Кандидати који конкуришу поред општих услова треба да испуња-
вају и услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању и Ста-
тута Грађевинског факултета Универзитета у Београду. Уз пријаву достави-
ти: биографију са подацима о досадашњем раду, списак научних радова и 
оверен препис дипломе. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављи-
вања. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се узимати 
у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 3
тел. 011/2637-421

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

планирање (економска група предмета)

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из нау-
чне области за коју се бира. Остали услови утврђени су чланом 64 став 7 
и став 9 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 
- аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 63/12, 89/13 и 99/14) и чл. 104 и 109 
Статута Географског факултета. Пријаве кандидата са прилозима (биогра-
фија, списак научних радова, радови, дипломе о одговарајућој стручној 
спреми) подносе се Факултету, на наведену адресу, у року од 15 дана од 
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„Др СИМА МИЛОШЕВИЋ“

11080 Земун, Капетана Радича Петровића 26
тел. 011/2606-662

Дефектолог - сурдолог

УСЛОВИ: VII/1 степен - високо образовање, факултет за специјалну едука-
цију и рехабилитацију, сурдолошки смер, 1 година радног искуства у струци 
или приправник, лиценца, познавање рада на рачунару. Обавезна прет-
ходна провера психофизичких способности кандидата. Проверу психофи-
зичких способности за рад са децом врши надлежна служба за послове 
запошљавања, применом стандардизованих поступака.

Службеник за јавне набавке

УСЛОВИ: VII/1 степен - високо образовање, правни или економски факул-
тет, 3 године радног искуства у струци, сертификат за службеника за јавне 
набавке, познавање рада на рачунару.

Правник

УСЛОВИ: VII/1 степен - високо образовање, правни факултет, без обзира 
на радно искуство, познавање рада на рачунару.

Возач
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV/III степен - средња техничка школа, без обзира на радно иску-
ство, положен испит за возача „Б“ категорије.

Кувар
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 

60 дана

УСЛОВИ: IV/III степен - средња угоститељско-туристичка школа, кувар, без 
обзира на радно искуство.

Спремачица
на одређено време ради замене одсутне запослене преко 

60 дана

УСЛОВИ: I степен - основна школа, без обзира на радно искуство.

Васпитач
на одређено време ради замене одсутних запослених преко 

60 дана
6 извршилаца

УСЛОВИ: лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године, лице са стеченим 
одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне студије), студијама у трајању од 3 године 
или вишим образовањем, без обзира на радно искуство, познавање рада на 
рачунару. Обавезна претходна провера психофизичких способности канди-
дата. Проверу психофизичких способности за рад са децом врши надлежна 
служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака.

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време ради замене одсутних запослених преко 

60 дана
3 извршиоца
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УСЛОВИ: IV степен - средња медицинска школа, медицинска сестра васпи-
тачког смера, познавање рада на рачунару, без обзира на радно искуство. 
Обавезна претходна провера психофизичких способности кандидата. Про-
веру психофизичких способности за рад са децом врши надлежна служба 
за запошљавање, применом стандардизованих метода.
ОСТАЛО: услови за рад васпитача и медицинске сестре - васпитача: посло-
ве васпитача, односно медицинске сестре - васпитача може да обавља 
лице које има дозволу за рад - лиценцу. Без лиценце наведене послове 
може да обавља приправник, лице које испуњава предвиђене услове, са 
радним стажом стеченим ван установе, под условима и на начин утврђен за 
приправнике и лице које је засновало радни однос на одређено време ради 
замене одсутног запосленог, најдуже две године од дана заснивања рад-
ног односа у установи. У радни однос у установи може да буде примљено 
лице, под условима прописаним законом, и ако има: 1) одоговарајуће обра-
зовање; 2) психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3) да није осуђивано правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; 4) држављанство Републике Србије. Докази о испуње-
ности услова из тач. 1 и 4 - подносе се уз пријаву на конкурс, а из тачке 
2 - пре закључења уговора о раду. Доказ из тачке 3 - прибавља установа, а 
кандидат прилаже уверење надлежног суда. Горенаведени услови доказују 
се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Пријава са доказима о 
испуњавању услова подноси се на адресу установе, са назнаком: „За кон-
курс“. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију доказа о стручној спреми, 
фотокопију уверења о држављанству, извод из матичне књиге рођених, 
уверење да кандидат није под истрагом (из суда). Доказ да кандидат није 
осуђиван за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање 6 месеци или да није осуђен за кривично дело про-
тив достојанства личности и морала - установа ће прибавити по службеној 
дужности код надлежног органа, за изабраног кандидата. Изабрани канди-
дат пре заснивања радног односа дужан је да достави лекарско уверење 
и санитарну књижицу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети 
у разматрање. За свако радно место (одређено - неодређено време) дос-
тавља се посебна пријава. Потребну документацију довољно је доставити 
само уз једну пријаву са потребном назнаком о томе у другој пријави.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „11. АПРИЛ“
11070 Нови Београд, Народних хероја 12а

тел. 011/267-18-61, 260-30-42

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног радника преко 60 

дана
6 извршилаца

УСЛОВИ: II, I степен високих студија, VI степен стручне спреме, виша шко-
ла за образовање васпитача.

Медицинска сестра у групи
на одређено време ради замене одсутног радника преко 60 

дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа - васпитач-
ког смера.

Васпитач
5 извршилаца

УСЛОВИ: II, I степен високих студија, VI степен стручне спреме, виша шко-
ла за образовање васпитача.

Медицинска сестра у групи
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа - васпитач-
ког смера.

Дефектолог - васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: II степен високих студија, факултет за специјалну едукацију и 
рехабилитацију, олигофренолог, соматопед.

Васпитач - приправник
на одређено време до 2 године

21 извршилац

УСЛОВИ: II, I степен високих студија, VI степен стручне спреме, виша шко-
ла за образовање васпитача.

Медицинска сестра у групи - приправник
на одређено време до 2 године

16 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа - васпитач-
ког смера.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: доказ о стручној спреми, уверење о 
држављанству, а за приправника и копију радне књижице. Фотокопије 
докумената морају бити оверене и не старије од 6 месеци. Изабрани кан-
дидат је дужан да пре заснивања радног односа достави лекарско уверење 
и санитарну књижицу. Писане пријаве доставити искључиво поштом, на 
наведену адресу, са назнаком радног места за које се кандидат пријављује.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЧУКАРИЦА“
11000 Београд, Пожешка 25
тел. 011/3058-717, 3552-770

Васпитач - приправник
на одређено време, најдуже до 12 месеци

4 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће више образовање, односно одговарајуће високо 
образовање на студијама првог степена (основне струковне студије или 
основне академске студије), у трајању од три године или на студијама дру-
гог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне студије) - васпитач, обавеза 
полагања испита за лиценцу. Документација коју је потребно доставити: 
молба, оверена фотокопија дипломе, оверена фотокопија извода из матич-
не књиге рођених и држављанство.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ 

У БЕОГРАДУ
11000 Београд, Краља Петра 4

Наставник у звање ванредног или редовног 
професора за ужу уметничку област Цртање и 
сликање, предмети: Анатомско цртање 1 и 2

на Одсеку примењено сликарство

Наставник у звање редовног професора за ужу 
уметничку област Савремено одевање, предмети: 

Савремено одевање 1, 2 и 3 и Савремено одевање - 
модни детаљи

Право учешћа на конкурсу имају лица која испуњавају услове прописа-
не 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 прав-
носнажном пресудом није осуђен за кривично дело против полне слобо-
де, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа 
или примања мита у обављању послова у високошколској установи (члан 
62 став 4 Закона 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 
преузети 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, документација, пројекти и фотографије радова реализованих 
на одређеном месту или за одређене потребе. Поднети радови морају бити 
обележени именом кандидата/аутора. Под оригиналним радовима подразу-
мевају 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 документације и подне-
тих радова у три примерка, комплетан образац 2 са попуњеним или непо-
пуњеним пољима, потребну документацију којом доказују испуњеност кон-
курсних услова и радове подносе правној служби Факултета примењених 
уметности у Београду, Краља Петра 4, у времену од 10,00 до 13,00 часо-
ва. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. За додатне 
информације звати на број телефона: 011/3281-251.

 Наука и образовање
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“БОШКО БУХА”

11000 Београд, Прерадовићева 2а
тел. 011/7292-218

Вешерка
на одређено време, најдуже до 31.08.2015. године

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, осмогодишња школа или II степен стру-
чне спреме, ПК радник, без обзира на радно искуство; могућа провера пси-
хофизичких и радних способности; уверење о здравственој способности; 
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; држављанство Републике Србије. Уз пријаву доставити: ове-
рену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми или уверења о 
стеченој стручној спреми; извод из матичне књиге рођених (фотокопија); 
уверење о држављанству (фотокопија); уверење да кандидат није осуђи-
ван - установа прибавља службеним путем. Непотпуне, неуредне и небла-
говремене пријаве неће бити узете у разматрање. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања, на адресу установе, поштом или лично, 
од 09,00 до 15,00 часова.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“БОШКО БУХА”

11000 Београд, Прерадовићева 2а
тел. 011/7292-218

Медицинска сестра - педагошки асистент
на одређено време, најдуже до 31.08.2015. године

4 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа, без обзи-
ра на радно искуство; да кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом - уверење о здравственој способности; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
држављанство Републике Србије. Уз пријаву доставити: оверену фото-
копију дипломе о одговарајућој стручној спреми или уверења о стеченој 
стручној спреми, извод из матичне књиге рођених (фотокопија), уверење 
о држављанству (фотокопија), уверење да кандидат није осуђиван - уста-
нова прибавља службеним путем. Непотпуне, неуредне и неблаговремене 
пријаве неће бити узете у разматрање.

Референт за кадрове
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 

60 дана

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња управна школа, правно-биро-
техничка или гимназија, без обзира на радно искуство; да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност - уверење о здравственој 
способности; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; држављанство Републике Србије. Уз пријаву доставити: ове-
рену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми или уверења о 
стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених (фотокопија), 
уверење о држављанству (фотокопија), уверење да кандидат није осуђи-
ван - установа прибавља службеним путем. Непотпуне, неуредне и небла-
говремене пријаве неће бити узете у разматрање.

Спремачица
на одређено време, најдуже до 31.08.2015. године

2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа, без обзира на радно 
искуство; уверење о здравственој способности; да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство 
Републике Србије. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о 
одговарајућој стручној спреми или уверења о стеченој стручној спреми, 
извод из матичне књиге рођених (фотокопија), уверење о држављанству 
(фотокопија), уверење да кандидат није осуђиван - установа прибавља 
службеним путем. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће 
бити узете у разматрање. 

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања, на 
адресу установе, поштом или лично, од 09,00 до 15,00 часова.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
БЕОГРАДСКА ПОЛИТЕХНИКА

11000 Београд, Бранкова 17
тел. 011/2633-127

Наставник у звању професора струковних студија за 
ужу стручну област Социологија културе

са 60% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова које предвиђа Закон о раду („Сл. гласник 
РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), кандидати треба да имају одго-
варајући академски назив: за избор у звање професора струковних студија 
може бити изабрано лице које има научни назив доктора наука, односно 
доктора уметности, из области за коју се бира, као и да испуњавају остале 
услове прописане чл. 64 и 65 Закона о високом образовању („Сл. гласник 
РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и 44/10). Уз пријаву 
на конкурс учесници конкурса дужни су да поднесу: биографију - са свим 
битним подацима: лични подаци: име и презиме; подаци о рођењу (дан, 
месец и година, место рођења, општина); држављанству; о постигнутим 
степенима образовања (наводе се сви завршени нивои образовања): назив 
установе на којој су студије завршене, место и датум завршетка, одсек, 
смер, студијски програм, назив завршног рада, име и презиме ментора, 
ужа научна, стручна, односно уметничка област. Податке о датуму и месту 
нострификације дипломе стечене у иностранству (ако је било која дипло-
ма из става 1 ове тачке стечена у иностранству), називу установе која је 
извршила нострификацију; датуму и месту где је ностификована диплома 
стечена, називу установе у којој је стечена; податке о научно-истражи-
вачком, уметничком, стручном и професионалном доприносу за: технич-
ко-технолошке науке: научни и стручни радови објављени у међународ-
ним и домаћим часописима; радови штампани у зборницима са научних и 
стручних скупова; монографија, уџбеник, прегледни чланак, збирка зада-
така, практикум; патенти, нови производи или битно побољшани постојећи 
производи; нове биљне врсте, нове врсте стоке и нове технологије, про-
фесионално (научно - истраживачко, уметничко и стручно) усавршавање 
знања и вештина; податке о доприносу у настави: о унапређењу образо-
вног процеса: руковођење развојем или учествовање у развоју студијског 
програма, унапређење студијског програма, рад са наставним подмлатком, 
развој лабораторија, промена система менаџмента квалитетом у образов-
ном процесу, унапређењу система менаџмента квалитетом у циљу уна-
пређења образовног процеса; о наставној делатности: увођењу нових 
наставник метода; напредовању студената (пролазност, просечна оцена); 
руковођење завршним радовима; обезбеђењу литературе за учење: основ-
ни уџбеник, поглавље у основном уџбенику, помоћни уџбеник, ауторизова-
на скрипта, практикум, видео туторијали, рецензија уџбеника и помоћних 
уџбеника; усавршавању педагошких вештина; податке о доприносу струч-
ној, академској и широј заједници: уџбеник здат од стране или за потребе 
других високошколских установа; поглавље у уџбенику издатом од стране 
или за потребе других високошколских установа; помоћни уџбеник издат 
од стране или за потребе других високошколских установа; рецензија уџбе-
ника и помоћних уџбеника, издатих од стране или за потребе високош-
колских установа; руковођење стручних пројектима за потребе привред-
них субјеката и шире заједнице; учешће у стручним пројектима за потребе 
привредних субјеката и шире заједнице; рад објављен у стручном часо-
пису; рад у међународним стручним организацијама; рад у националним 
стручним организацијама; награде и признања за научни, стручни и умет-
нички рад у земљи и иностранству; уводна предавања на конференцијама 
и друга предавања по позиву; чланства у одборима међународних научних 
конференцијама и одборима научних друштава; чланства у уређивачким 
одборима часописа, уређивање монографија, рецензије научних радова и 
пројеката; руковођење научним и стручним друштвима; активности у коми-
сијама и телима Министарства просвете и телима других министарстава 
везаних за научну и просветну делатност; позитивна цитираност кандида-
товних радова - по цитату (без аутоцитата); друге податке за које канди-
дат сматра да су битни; библиографија објављених радова и литературе 
за учење - припремљена и написана по општим библиографским принци-
пима, односно упутствима за цитирање литературе у научном часопису, 
и то по врсти радова; доказе: извод из матичне књиге рођених, извод из 
матичне књиге венчаних (ако је кандидат ступањем у брак променио личне 
податке), уверење о држављанству РС, све у овереној фотокопији; диплому 
или решење о нострификацији дипломе стечене у иностранству, у овереној 
фотокопији. Ако кандидату, до тренутка подношења пријаве није издата 
диплома, подноси се уверење о завршетку студија у овереној фотокопији, 
осим за нострификацију дипломе; доказе о изборима у наставно и науч-
но звање, ако је кандидат био биран у наставно и научно звање; копије 
импресума, односно каталога са изложби о објављеним радовима; серти-
фикате, потврде, уверења и друге исправе издате од научних, стручних и 
других надлежних организација, организатора научних, стручних и умет-
ничких скупова, организатора пројеката, научних, стручних и уметничких 
часописа, високошколских установа за сваки податак наведен у пријави 
који се односи на научно - истраживачки, уметнички, стручни и профе-
сионални допринос; допринос у настави; допринос стручној, академској и 
широј заједници; друге доказе за које учесник конкурса сматра да су битни. 
Пријаве се подносе на наведену адресу Београдске политехнике, у року од 
15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у обзир и разматрати.

 Наука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи www.nsz.gov.rs
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ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 3
тел. 011/2638-622

Конкурс објављен 03.09.2014. године у публикацији „Послови“, 
поништава се за радно место: асистент за ужу научну област 
Недерландистика, предмет: Холандска књижевност, на одређено 
време од 3 године. У осталом делу конкурс је непромењен.

БОР
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА

ТЕХНИЧКА ШКОЛА МАЈДАНПЕК
Мајданпек, Велике ливаде 2

тел. 030/581-408

Оглас објављен 03.09.2014. године у публикацији „Послови“, за 
радно место: директор, поништава се у целости.

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“
19219 Кривељ

тел. 030/473-114

Директор
на мандатни период од 4 године

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), 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 („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 
97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 2005. године или на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; поседовање дозволе 
за рад (лиценце); поседовање психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике 
Србије; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања; најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; положен испит за 
директора установе (ближе услове за полагање лиценце за директора, 
програм обуке у складу са стандардима компетенција директора, програм 
испита, начин и поступак полагања испита, састав и начин рада комисије 
Министарства, односно надлежног органа аутономне покрајине пред којом 
се полаже испит за директора, садржину и изглед обрасца лиценце за 
директора, трошкове полагања испита, накнаде за рад члановима комисије 
и остала питања у вези са полагањем испита и стицањем лиценце за дирек-
тора - прописује министар). Изабрани директор који нема положен испит за 
директора, дужан је да га положи у року од годину дана од дана ступања 
на дужност. Уз пријаву на конкурс приложити: уверење о држављанству 
Републике Србије и извод из матичне књиге рођених; оверен препис/фото-
копију дипломе о стеченом образовању; оверен препис/фотокопију доку-
мента о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; потврду 
да кандидат има најмање 5 година радног стажа у области образовања и 
васпитања; лекарско уверење о поседовању психичке, физичке и здравс-
твене способности за рад са децом и ученицима; уверење да кандидат није 
осуђиван - прибавља школа; преглед кретања у служби са биографским 
подацима и доказе о организационим способностима (необавезно). Рок за 
подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Пријаве слати на адресу школе или доставити лично. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ЧАЧАК
ГИМНАЗИЈА У ЧАЧКУ

32000 Чачак, Жупана Страцимира 1
тел. 032/222-397

Професор филозофије
са 80% радног времена, на одређено време до краја 

школске 2014/2015. године

Професор грађанског васпитања
са 40% радног времена, на одређено време до краја 

школске 2014/2015. године

УСЛОВИ: На конкурс се могу пријавити лица која поред општих услова за 
заснивање радног односа прописаних Законом о раду испуњавају и посеб-
не услове утврђене чл. 120 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13). Кандидати су 

дужни да уз пријаву на конкурс поднесу: оверен препис дипломе о заврше-
ном одговарајућем факултету, извод из матичне књиге рођених и уверење 
о држављанству. Уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела предвиђена чланом 120 став 1 тач. 3 - прибавља 
гимназија. Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања. Пријаве са 
документима могу се послати на адресу школе или лично предати у секре-
таријат школе, сваког радног дана, од 08,00 до 13,00 часова. Ближе инфор-
мације могу се добити на број телефона: 032/222-397, радним даном, од 
08,00 до 13,00 часова.

ОШ „СВЕТИ САВА“
32000 Чачак, Др Драгише Мишовића 245

тел. 032/366-094

Наставник математике
за 77% радног времена, на одређено време до истека 

мандата директору школе
2 извршиоца

Наставник српског језика
на одређено време до повратка раднице са породиљског 

боловања и неге детета

УСЛОВИ: VII/1 или VII/2 степен стручне спреме, према Правилнику о сте-
пену и врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној 
школи и члану 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања. У радни однос може да буде примљено лице под условом прописа-
ним законом, и ако има: 1) одговарајуће образовање; 2) психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђи-
вано правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4) држављан-
ство Републике Србије; извршена психолошка процена способности за рад 
са децом и ученицима, у складу са законом. Услови из тач. 1 и 2 - доказују 
се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Докази о 
испуњености услова из тач. 1 и 4 - подносе се уз пријаву на конкурс, а из 
тачке 2 при закључењу уговора о раду. Доказ из тачке 3 - прибавља школа. 
Уз кратку биографију подноси се и извод из матичне књиге рођених (не ста-
рији од 6 месеци). Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Пријаве слати на адресу школе. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара школе и на број телефона: 032/366-094.

ОШ „Др ДРАГИША МИШОВИЋ“
32000 Чачак, Булевар Вука Караџића 1

тел. 032/332-132

Професор српског језика
на одређено време

2 извршиоца

Професор српског језика
на одређено време, за 45% радног времена

Професор технике и информатике
на одређено време, за 90% радног времена

Професор географије
на одређено време

Дипломирани педагог
на одређено време, на период од четири године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном занимању. Поред општих 
услова за заснивање радног односа, кандидати треба да испуњавају и 
посебне услове прописане одредбама чл. 8, 120 и 122 Закона о основама 
система образовања и васпитања и Правилника о врсти и степену стручне 
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи. Поред пријаве 
за пријем у радни однос и кратке биографије, кандидати треба да доста-
ве и оверене фотокопије докумената којима доказују да испуњавају усло-
ве конкурса (диплому о стеченом образовању, уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених). Доказ о психичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима доставља кандитат који је изабран 
пре закључења уговора о раду, као и лекарско уверење, а доказ о некажа-
вању прибавља школа. Пријаве се достављају на адресу школе или лично у 
секретаријату школе, у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање.

 Наука и образовање
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СРЕДЊА ШКОЛА „ДРАГАЧЕВО“
32230 Гуча, Републике бб

тел. 032/854-144

Наставник рачунарства и информатике
на одређено време, а најдуже до 31.08.2015. године

УСЛОВИ: Потребно је да кандидати испуњавају следеће услове: 1. да имају 
одговарајуће високо образовање у складу са Правилником о врсти стручне 
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, од бр. 5/91 до 6/2014) и 
Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник“, бр. 15/2013) и да испуњавају услове из чл. 8 и 120 Закона о основа-
ма система образовања и васпистања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 
55/13); 2. да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3. да нису осуђивани правноснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; 4. да знају језик на ком се остварује образов-
но-васпитни рад; 5. држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс 
кандидати су обавезни да доставе доказе о испуњености наведених услова: 
доказ о стеченом образовању - оверена фотокопија дипломе, уверење о 
држављанству Републике Србије - оверена фотокопија и извод из матичне 
књиге рођених. Доказ из тачке 2 конкурса - доставља изабрани кандидат, 
пре закључења уговора о раду, а доказ из тачке 3 - прибавља школа по 
службеној дужности. Пријаве са доказима о испуњености тражених услова 
кандидати подносе на адресу школе или непосредно у школи. Све инфор-
мације у вези са конкурсом могу се добити на број телефона: 032/854-144. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у обзир.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

32000 Чачак, Светог Саве 65
тел. 032/302-700

Сарадник у настави за ужу научну област Методика
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: завршене интегрисане академске студије технике и информатике. 
Поред општих услова прописаних законом, кандидат треба да испуњава 
и посебне услове одређене специфичностима научне области и послова 
везаних за организацију и праћење студентске школске праксе.

Сарадник у настави за ужу научну област 
Информационе технологије и системи

на одређено време од једне године

УСЛОВИ: завршене основне академске студије у области информационих 
технологија.

ОСТАЛО: Поред општих услова, кандидати треба да испуњавају и услове 
предвиђене Законом о високом образовању: студент мастер академских 
студија, са просечном оценом најмање осам на првом степену студија, као и 
услове прописане Статутом Универзитета и Статутом Факултета техничких 
наука. Уз пријаву приложити: биографију, доказ о одговарајућој стручној 
спреми и доказ надлежног органа о неосуђиваности у смислу члана 62 став 
4 Закона о високом образовању и чл. 125е став 1 Статута Универзитета у 
Крагујевцу. Пријаву са доказима о испуњавању услова конкурса доставити 
на адресу: Факултет техничких наука у Чачку, Светог Саве 65, у року од 15 
дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање.

ЈАГОДИНА
ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА

35250 Параћин, Драгољуба Јовановића 2
тел. 035/561-697

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 
60 дана, до повратка привремено одсутног запосленог, за 

50% радног времена

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 
60 дана, до повратка привремено одсутног запосленог, за 

66% радног времена

Наставник француског језика
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 
60 дана, до повратка привремено одсутног запосленог, за 

50% радног времена

УСЛОВИ: За наведена радна места, кандидат треба да испуњава и следеће 
услове: одговарајуће високо образовање у складу са Правилником о врсти 
и степену стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама; 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 складу са Европским системом преноса бодова; држављанство 
Републике Србије; да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима (директор ће пре одлучивања о избору извршити ужи 
избор кандидата које упућује на претходну процену способности за рад 
са ученицима, а лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о 
раду); да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања (овај доказ прибавља школа) и да зна језик на ком се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: диплому о стеченом образовању 
(оригинал или оверену фотокопију), уверење о образовању из психолош-
ких, 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 Европским системом преноса бодо-
ва, уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију), извод 
из матичне књиге рођених - венчаних (оригинал или оверену фотокопију).

КИКИНДА
ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА

„СТЕВАН МОКРАЊАЦ“
24400 Сента, Главна 36

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање за наставника музичке 
школе и подручја рада, за педагога и психолога (оверен препис/фотокопија 
дипломе о стеченој стручној спреми); да је држављанин РС (уверење о 
држављанству, не старије од 6 месеци); да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 ст. 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (школа прибавља уверење); извод 
из матичне књиге рођених; положен испит за лиценцу наставника (оверен 
препис/фотокопија уверења о положеном стручном испиту, односно лицен-
ци за наставника, односно стручног сарадника); положен испит за директо-
ра установе (доказ о положеном испиту за директора установе); најмање 5 
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог образовања (потврда о радном стажу); биографски подаци, односно 
радна биографија и доказ да кандидат поседује знање оба језика на којима 
се изводи настава. Школа ће по службеној дужности прибавити уверење 
о неосуђиваности. У разматрање ће се узети и кандидати који не приложе 
доказ да су положили испит за директора установе. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве комисија за избор директора неће узимати у разматрање. 
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Пријаве са доказима 
о испуњавању услова достављају се лично или путем препоручене поште, 
са назнаком: „За конкурс“, на горенаведену адресу школе.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ГИМНАЗИЈА

Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића 11

Оглас објављен 22.10.2014. године у публикацији „Послови“, 
исправља се у делу који се односи на документацију која се при-
лаже уз пријаву и треба да стоји: Уз пријаву на конкурс канди-
дат треба да достави: доказ о стручној спреми (оверен препис/
копију дипломе о стеченом образовању), оригинал или оверену 
копију уверења о држављанству. Уверење о некажњавању шко-
ла прибавља службеним путем. Уверење о здравственој способ-
ности од надлежне здравствене установе кандидат ће доставити 
пре закључења уговора о раду. 
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања ове 
исправке у публикацији „Послови“.
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КОСОВСК А МИТРОВИЦА
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
38220 Косовска Митровица, Анри Динана бб
(Здравствени центар Косовска Митровица)

тел. 028/498-298

Наставник у звањe редовног професора за ужу 
научну област Офталмологија

Наставник у звање редовног професора за ужу 
научну област Инфективне болести

Наставник у звање ванредног професора за ужу 
научну област Хирургија - анестезиологија

на одређено време од 60 месеци

Наставник у звање ванредног професора за ужу 
научну област Патолошка физиологија

на одређено време од 60 месеци

Наставник у звање ванредног професора за ужу 
научну област Хирургија

на одређено време од 60 месеци
2 извршиоца

Наставник у звање доцента за ужу научну област 
Интерна медицина

на одређено време од 60 месеци
2 извршиоца

Асистент за ужу научну област 
Оториноларингологија

на одређено време од 36 месеци

УСЛОВИ: За наставнике: у звање наставника може бити изабрано лице 
које има одговарајући стручни, академски, односно научни назив и спо-
собност за наставни рад. У звање доцента може бити изабрано лице које 
има научни назив доктора наука и има научне и стручне радове објавље-
не у научним часописима или зборницама са рецензијама. У звање ван-
редног професора може бити изабрано лице које има научни назив док-
тора наука, више научних радова од значаја за развој науке, објављених 
у међународним или водећим домаћим часописима са рецензијама, ориги-
нално стручно остварење (пројекат, студију и сл.), односно руковођење и 
учешће у научним пројектима, објављен уџбеник, монографију, практикум 
или збирку задатака за ужу научну област и више радова саопштених на 
међународним или домаћим научним скуповима. У звање редовног профе-
сора може бити изабрано лице које има научни назив доктора наука и има 
већи број научних радова које утичу на развој научне мисли објављених у 
међународним или водећим домаћим часописима са рецензијама, већи број 
научних радова и саопштења изнетих на међународним или домаћим науч-
ним скуповима, објављен уџбеник, монографију или оригинално стручно 
остварење, остварене резултате у развоју научно - наставног подмлатка на 
факултету, учешће у завршним радовима или специјалистичким диплом-
ским академским студијама. За асистенте: у звање асистента бира се сту-
дент докторских студија или кандидат који има академски назив магистра 
наука и који су претходне нивое студија завршили са укупном просечном 
оценом најмање осам и који показују смисао за наставни рад. Изузетно, за 
наставу на клиничким предметима високошколска установа бира у звање 
асистента лице са завршеном одговарајућом здравственом специјализа-
цијом и услова утврђених Правилником о условима и начину и поступку 
избора у звање сарадника, као и одредбе Статута. Ови услови утврђени 
су Законом о високом образовању и Статутом Медицинског факултета у 
Приштини. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања. Пријаве слати 
на горенаведену адресу.

КРАГУЈЕВАЦ
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12

тел. 034/336-223

Доцент за ужу научну област Зоологија
у Институту за биологију и екологију факултета, на 

одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из области биолошких нау-
ка. Остали услови утврђени су Законом о високом образовању („Сл. глас-
ник РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), 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. Канди-
дати који конкуришу поред општих услова треба да испуњавају и посебне 
услове прописане законом и наведеним општим актима. Уз пријаву неоп-
ходно је доставити: биографију са подацима о досадашњем раду, овере-
ну фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој стручној спреми и списак 
и сепарате објављених радова, односно радова за који поседују потврду 
да су прихваћени за објављивање до момента пријаве на конкурс. Кан-
дидати 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.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 034/306-800

Наставник у звању доцента за ужу научну област 
Хирургија

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 
Хирургија

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.

Истраживач сарадник за ужу научну област 
Неурологија

на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, са укупном просечном оценом 
најмање осам и уписане докторске академске студије или магистар меди-
цинских наука коме је прихваћена тема докторске дисертације, бави се 
научноистраживачким радом и има објављене рецензиране научне радове.

ОСТАЛО: услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о високом 
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично умачење, 
97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), Статутом Универзитета у 
Крагујевцу, Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и 
стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факул-
тета Медицинских наука у Крагујевцу, у складу са којима ће бити извр-
шен избор пријављених кандидата. Уз пријаву на конкурс доставити: био-
графију, потврду о уписаним докторским студијама, фотокопију оверених 
диплома, списак стручних и научних публикација и по један примерак тих 
публикација. Сву конкурсну документацију као доказе о испуњености усло-
ва конкурса доставити и у електронској форми (на компакт диску - CD). Рок 
за пријављивање је 15 дана.

КРАЉЕВО
ОШ „РАШКА“

36350 Рашка, Омладински центар 3
тел. 036/736-026

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на студијама другог степена 
(мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне 
студје), у складу са Законом о високом образовању, 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; лице које испуњава услове за наставника школе за подручје рада 
за педагога и психолога, има дозволу за рад, обуку и положен испит за 
директора установе и најмање 5 година рада у у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања - уверење прибавља школа; држављанство Републике 
Србије.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: биографске податке, односно радну био-
графију, оверен препис дипломе, оверен препис уверења о положеном 
стручном испиту (дозволи за рад), потврду о раду у области образовања, 
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених и остала доку-
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мента која могу послужити приликом доношења одлуке о избору. Лекар-
ско уверење се доставља приликом закључивања уговора о раду. Рок за 
пријављивање је 15 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране.

Професор музичке културе
на одређено време до повратка раднице са породиљског 

одсуства

УСЛОВИ: образовање стечено на студијама другог степена, 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; да кандидат 
није осуђиван или под истрагом због кривичног дела које га чини неподоб-
ним за рад у школи. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе и 
уверење о држављанству. Рок за подношење пријава је 8 дана.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ХОТЕЛИЈЕРСТВО И

ТУРИЗАМ У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ
36210 Врњачка Бања, Војвођанска бб

тел. 036/5150-024

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

УСЛОВИ: студент докторских студија из области математичких наука који је 
претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање 
осам. Кандидат треба да испуњава опште и посебне услове предвиђе-
не чланом 72 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 
100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13), Статутом Уни-
верзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, број II-01-12 од 09.01.2014.), Ста-
тутом Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи (бр. 784 од 
07.06.2011. године, бр. 444 од 06.09.2012. године, бр. 85 од 29.01.2013. 
године и бр. 1328 од 23.12.2013.), Правилником о начину и поступку избора 
у звање и заснивање радног односа сарадника на Факултету за хотелијер-
ство и туризам у Врњачкој Бањи (724 од 27.11.2012.), у складу са којима ће 
бити извршен избор пријављених кандидата, као и опште услове за засни-
вање радног односа утврђене Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13 и 75/14).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: биографију; потписан формулар 
за пријављивање кандидата, као и снимљени фајл формулара на CD рому 
(линк: http://www.hit-vb.kg.аc.rs/index.php/конкурси); фотокопије публико-
ваних радова наведених у конкурсном формулару; оверене копије диплома 
или уверења о стеченом стручном називу; уверење о положеним испитима 
на докторским студијама; уверење о држављанству; доказе о испуњавању 
општих предуслова у погледу неосуђиваности, утврђених чланом 62 став 4 
Закона о високом образовању и чланом 125е Статута Универзитета у Кра-
гујевцу. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања. Пријаве слати на 
горенаведену адресу, са назнаком: “За конкурс”.

УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА ШКОЛА
СА ДОМОМ УЧЕНИКА У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ

36210 Врњачка Бања

Наставник куварства са практичном наставом
на одређено време до повратка одсутне запослене

Наставник математике
на одређено време до повратка одсутне запослене

Наставник енглеског језика
са 80% радног времена, на одређено време до повратка 

одсутне запослене

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане Законом о основа-
ма система образовања и васпитања, Законом о раду, Правилником о врсти 
и степену стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама, Правилником о организацији и системати-
зацији радних места: да је држављанин Републике Србије; да је пунолетан; 
да има психичку, 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 васпи-
тања. За горенаведена радна места: образовање у складу са одредбама 
члана 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/13), а у погледу врсте стручне спре-
ме да испуњава услове прописане Правилником о врсти и степену стручне 
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама; образовање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова, да зна српски језик на ком се ост-

варује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс приложити: извод 
из матичне књиге рођених (са холограмом), уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци), диплому о врсти и степену стручне спреме, доказ о 
испуњености услова из чл. 120 став 1 тачка 5 Закона о основама система 
образовања и васпитања - за извођење наставе на српском језику (уколи-
ко кандидат није стекао средње, више или високо образовање на српском 
језику у обавези је да достави доказ да је положио испит из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске установе), доказ о испуњавању 
услова из чл. 8 став 4 Закона (фотокопија индекса или посебна потврда 
да је у току студија положио испите из педагогије и психологије, односно 
да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току студија или након дипломи-
рања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова или уверење о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу). Докази се подносе у оригиналу или 
у овереној фотокопији. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са ученицима изабрани кандидат ће доставити 
пре закључења уговора о раду, а доказ о некажњавању прибавља школа. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Одлука о избору кандидата биће донета у року од 8 дана од дана 
добијања резултата психолошке процене способности за рад са децом и 
ученицима.

ОШ „ЧИБУКОВАЧКИ ПАРТИЗАНИ“
36000 Краљево, Карађорђева 178

тел. 036/359-660

Секретар
на одређено време до повратка одсутне раднице са 

боловања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани правник, мастер или 
дипломирани правник са стеченим високим образовањем на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године; да кандидат има психичку, 
физичку и зравствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична кривична дела наведена 
у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања; држављанство Републике Србије. Уз пријаву кандидат треба да 
приложи: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; 
уверење о држављанству (не старије од 6 есеци, оригинал или оверена 
копија); извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци, оригинал 
или оверена копија); уверење да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела наведена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања - прибавља школа по службеној дужнос-
ти; здравствено уверење  - доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду; кратку биографију. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији “Послови”, на адресу школе. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о огла-
су могу се добити код секретара школе и на број телефона: 036/359-660.

ОШ “ЈОВО КУРСУЛА”
36000 Краљево, Доситејева 136

тел. 036/381-131

Наставник математике
на одређено време до повратка раднице са породиљског 

боловања, са 66% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. На конкурс се могу пријавити кан-
дидати који поред општих услова предвиђених Законом о раду испуњавају 
и посебне услове предвиђене чл. 120 став 1 Закона о основама система 
образовања и васпитања: да кандидат има одговарајуће образовање - сте-
пен стручне спреме предвиђен чланом 8 став 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања и одговарајућу врсту и степен стручне спреме 
предвиђен Правилником о врсти и степену стручне спреме наставника у 
основној школи (“Сл. гласник - Просветни гласник”, бр. 11/2012); образо-
вање 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 
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 ово образовање; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања; држављанство РС. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Уз пријаву на конкурс кан-
дидати подносе и одговарајаћу документацију којом доказују да испуњавају 
услове предвиђена Законом и Правилником, као и овим конкурсом: дипло-
му или уверење о стеченом одговарајућем образовању; потврду, односно 
доказ о образовању да је у току студија положио испите из педагогије и 
психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу (став 
2 тачка 2 конкурса); уверење о држављанству; извод из матичне књиге 
рођених; кратку биографију, са адресом и контакт телефоном. Уверење о 
неосуђиваности школа прибавља по службеној дужности, а лекарско уве-
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рење се прилаже по доношењу одлуке. Сва документа се прилажу у ориги-
налу или као оверене фотокопије. Пријаве слати на одресу школе. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ГИМНАЗИЈА
36000 Краљево, Доситејева 44

тел. 036/319-760

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Директор установе може да буде 
лице које испуњава услове прописане чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања: стечено одговарајуће високо 
образовање: 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; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се ост-
варује образовно - васпитни рад. Дужност директора гимназије може да 
обавља лице које има одговарајуће образовање за наставника гимназије, 
за педагога и психолога, дозволу за рад, обуку и положен испит за дирек-
тора установе и најмање пет година рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву 
на конкурс кандидат прилаже: оригинал или оверену копију дипломе о 
стеченом образовању; уверење о држављанству - не старије од 6 месеци 
(оригинал или оверена копија); извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверена копија); доказ да кандидат зна језик на ком се остварује 
образовно-васпитни рад - српски језик (у обавези су да доставе само они 
кандидати који образовање нису стекли на српском језику, а доказује се 
потврдом одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио 
испит из српског језика); доказ о поседовању лиценце за рад (оригинал или 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испи-
ту за лиценцу); потврду да кандидат има најмање пет година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; биографске податке са прегледом кретања у служби; остале 
доказе о стручности, организаторским и другим способностима и квалите-
тима. Изабрани директор који нема положен испит за директора, дужан је 
да исти положи у року од годину дана од дана ступања на дужност. Пријаве 
на конкурс са потребном документацијом о испуњености услова доставити 
лично или на адресу Гиманзије. Рок за подношење пријава је 15 дана од 
дана објављивања у публикацији “Послови”. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве, као и пријаве са неовереном документацијом, неће бити узете 
у разматрање. Одлука о избору кандидата и пријему у радни однос биће 
донета у законском року. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе, на број телефона: 036/319-760.

КРУШЕВАЦ
СРЕДЊА ШКОЛА „СВЕТИ ТРИФУН“

37230 Александровац
тел. 037/751-117

Професор српског језика и књижевности
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

одсуства, за 68% радног времена

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају следеће услове: високо образовање на 
студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер), основне 
студије у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 2005. године (VII/1 степен стручне спреме у наве-
деном занимању); услови стручне спреме по Правилнику о врсти стручне 
спреме за наставника у средњој школи; да су држављани РС; да имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
нису осуђивани за кривична дела утврђена у чл. 120 ст. 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања. Доказе о испуњавању услова 
доставити уз пријаву на оглас: оверену фотокопију дипломе, уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење да кандидат није 
осуђиван (од МУП-а), уверење да се не води истрага и да није подигнута 
оптужница (од суда). Остала документа се прилажу по доношењу одлуке о 
избору. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. 
Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања. За сва обавештења обратити 
се на горенаведени број телефона.

СРЕДЊА ШКОЛА „СВЕТИ ТРИФУН“
37230 Александровац

тел. 037/751-117

Помоћно-технички радник
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

одсуства

УСЛОВИ: завршена основна школа - I степен. Кандидат поред услова стру-
чне спреме у наведеном занимању треба да испуњава и следеће услове: 
да је држављанин РС; да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад; да није осуђиван за кривична дела утврђена у чл. 120 ст. 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања. Доказе о испуњавању 
услова доставити уз пријаву на оглас: оверену фотокопију сведочанства, 
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књи-
ге рођених, уверење да кандидат није осуђиван (од МУП-а, не старије од 
6 месеци), уверење да се не води истрага и да није подигнута оптужница 
(од суда, не старије од 6 месеци). Остала документа се прилажу по доно-
шењу одлуке о избору. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети 
у разматрање. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања. За ближа 
обавештења обратити се на горенаведени број телефона.

ЛЕСКОВАЦ
ОШ „РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“

16232 Бошњаце
тел. 016/855-006

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

раднице са породиљског боловања, а најкасније до 
21.05.2015. године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном занимању.

Наставник физичког васпитања
са 70% радног времена, на одређено време до повратка 

одсутног радника, а најкасније до 19.08.2015. године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном занимању.

ОСТАЛО: да кандидат испуњава услове из чл. 8 и 120 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 
55/2013) и услове прописане Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник“, бр. 11/2012) и услове за заснивање радног односа из чл. 
24-26 и члана 30 Закона о раду. Кандидати који уђу у ужи избор упућују се 
на психолошку процену способности коју врши филијала НСЗ у Лесковцу.

Педагошки асистент
на одређено време за школску 2014/2015. годину, односно 

до 31.08.2015. године

УСЛОВИ: завршена средња школа - IV степен, завршен уводни модул про-
грама за стручно оспособљавање педагошких асистената; познавање ром-
ског језика. Кандидати треба да испуњавају услове из члана 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 
52/11 и 55/2013) и услове за заснивање радног односа из чл. 24-26 и члана 
30 Закона о раду.

ОСТАЛО: да кандидат достави захтев са радном и личном биографијом; 
оригинал или оверен препис дипломе; доказ о уводном модулу програма 
обуке педагошких асистената (доставља кандидат који конкурише за педа-
гошког асистента); потврду о образовању 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; 
извод из матичне књиге рођених; уверење да је држављанин РС (не старије 
од 6 месеци); уверење суда да се не води истрага; уверење од СУП-а да 
није осуђиван (прибавља школа службеним путем); уверење да је здрав-
ствено способан (прибавља кандидат који је изабран по конкурсу, пре сту-
пања на рад). Пријаве слати поштом на горенаведену адресу или доставити 
лично, у року од 8 дана од дана објављивања. Информације о огласу могу 
се добити у секретаријату школе, на број телефона: 016/855-006. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„ВОЖД КАРАЂОРЂЕ“

16230 Лебане, Цара Душана 78
тел. 016/843-205

Професор психологије
са 20% радног времена, на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства

 Наука и образовање

ОБУКА ЗА АКТИВНО
ТРАЖЕЊЕ ПОСЛА
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УСЛОВИ: да кандидат испуњава прописане услове предвиђене Законом 
о раду, Законом о основама система образовања и васпитања и одредба-
ма Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у гимназији: да је држављанин Републике србије; да 
има одговарајуће образовање у складу са Законом и одредбама Правил-
ника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима; да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања; да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина из члана 8 став 4 Закона о основама 
система образовања и васпитања, односно да је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, тј. испит 
за лиценцу. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања, а кандидати 
уз пријаву достављају следећу документацију: оверену фотокопију дипло-
ме, уверење о држављанству (оверена фотокопија, не старија од 6 месеци), 
извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија), потврду, односно 
уверење о поседовању образовања или потврду (уверење) о положеном 
стручном испиту - лиценци, односно потврду или оверену фотокопију инде-
кса о положеним испитима из педагогије и психологије.

Напомена: Лекарско уверење је потребно када одлука о избору постане 
коначна, пре закључивања уговора о раду, а податке о (не)осуђиваности 
за наведена кривична дела - школа ће службено затражити из казнене еви-
денције. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве 
са потребном документацијом доставити на адресу школе, са назнаком: „За 
конкурс“.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ЕКОНОМСКА ШКОЛА „ЂУКА ДИНИЋ“

16000 Лесковац, Косте Стаменковића 15
тел. 016/212-880

Оглас објављен 22.10.2014. године у публикацији „Послови“, 
мења се тако што уместо: „наставник познавања робе“, треба 
да стоји: „наставник комерцијалног познавања робе“. У осталом 
делу оглас је непромењен.

НИШ
ОШ „СВЕТИ САВА“

18227 Суботинац, Рударска бб
тел. 018/877-651

Наставник физичког васпитања
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 

60 дана (мировање радног односа)

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају услове прописане чланом 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 
72/2009, 52/2011 и 55/2013): одговарајуће образовање у складу са Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 
и 15/2013), 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) и пре-
ма члану 8 Закона о основама система образовања и васпитања, да је лице 
стекло одговарајуће образовање на студијама другог степена (мастер ака-
демске 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 нај-
мање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године. Наведена лица 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 
(доказ издаје надлежна високошколска установа). Сходно члану 121 Закона 
о основама система образовања и васпитања, наставник који је у току сту-
дија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни 
испит за лиценцу, сматра се да има образовање из члана 8 став 4 Закона 
(потврда о положеним испитима из педагогије и психологије или доказ о 
поседовању лиценце). Остало: психичка, физичка и здравствена способ-
ност за рад са ученицима (лекарско уверење доставља изабрани кандидат, 
пре закључења уговора о раду); да кандидат није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-

на о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља школа); 
држављанство Републике Србије; знање језика на ком се остварује васпит-
но-образовни рад (диплома о завршеном образовању на српском језику). 
Уз пријаву доставити: кратку биографију (CV); оверен препис/фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми; уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; доказ да кандидат има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено 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 (издаје надлежна високошколска установа) или 
потврду факултета о положеним испитима из педагогије и психологије или 
доказ о положеном стручном испиту/лиценци. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће бити разматране.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
18210 Житковац, Ратка Јовића 10

тел. 018/887-055

Наставник географије
са 50% радног времена, на одређено време до повратка 

радника са функције директора школе

УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема у складу са Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи; 
психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученици-
ма (уверење 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 обра-
зовања и васпитања (доказ прибавља школа по службеној дужности); 
држављанство Републике Србије; 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 складу са Европским системом преноса бодова. Кандидат уз 
пријаву треба да достави: оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању, уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеци), извод из 
матичне књиге рођених, потврду високошколске установе о стеченом обра-
зовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом 
на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од нај-
мање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са ЕСПБ. Проверу 
психофизичких способности кандидата који испуњавају све услове конкур-
са, а који су се благовремено и са потпуном документацијом пријавили на 
конкурс и који уђу у ужи избор, извршиће Национална служба за запошља-
вање у Нишу, применом стандардизованих поступака. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
ОШ „ДОБРИЛА СТАМБОЛИЋ“

18360 Сврљиг, Радетова 25
тел. 018/821-002

Конкурс објављен 01.10.2014. године у публикацији „Послови“, 
поништава се за радно место: наставник историје, са 70% рад-
ног времена, за рад у издвојеним осморазредним одељењима у 
Лалинцу и Гушевцу, на одређено време до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета.

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“
18206 Јелашница, Српских просветитеља 7

тел. 018/4500-055

Наставник српског језика
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

одсуства и одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена (диплом-
ске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом обра-
зовању („Службени гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тума-
чење и 97/2008), 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 није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ при-
бавља школа по службеној дужности); држављанство Републике Србије; 
психичка, физичка и здравствена способност за рад; знање језика на ком 
се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву доставити: оригинал или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ о држављан-
ству (уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених - не 
старији од 6 месеци) и доказ о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад (доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду, 
а проверава се у току рада). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране.

 Наука и образовање

Национална служба 
за запошљавање
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ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
18000 Ниш, Вишеградска 33

тел. 018/533-015

Наставник у звању ванредног професора за ужу 
научну област Математика на Департману за 

математику, за предмете: Геометрија, Аналитичка 
геометрија, Елементарна геометрија, Нееуклидска 

геометрија, Диференцијална геометрија и Тензорски 
рачун

на одређено време од 60 месеци

УСЛОВИ: доктор наука - математичке науке. Кандидат уз пријаву треба да 
достави: биографију, оверен препис дипломе о докторату, списак научних 
радова са библиографским подацима, као и саме радове (списак радова 
доставити и у електронском облику, за сваки рад у часопису навести одго-
варајући линк). Рок за пријављивање је 15 дана.

Сарадник у звању асистента за ужу научну област 
Зоологија

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

Сарадник у звању асистента за ужу научну област 
Експериментална биологија и биотехнологија

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

УСЛОВИ: студент докторских студија биологије. Кандидати уз пријаву треба 
да доставе: биографију, доказ да су студенти докторских студија, списак 
научних радова, као и саме радове (уколико их имају). Рок за пријављи-
вање је 15 дана.

АЛЕКСИНАЧКА ГИМНАЗИЈА
18220 Алексинац, Тихомира Ђорђевића бб

тел. 018/804-832

Наставник физичког васпитања
са 80% радног времена, на одређено време ради замене 

одсутног запосленог

Наставник физичког васпитања
са 20% радног времена, на одређено време ради замене 

одсутног запосленог

УСЛОВИ: професор физичког васпитања; професор физичке културе; 
дипломирани педагог физичке културе; професор физичког васпитања - 
дипломирани тренер са назнаком спортске гране; професор физичког вас-
питања - дипломирани организатор спортске рекреације; професор физич-
ког васпитања - дипломирани кинезитерапеут; дипломирани професор 
физичког васпитања и спорта - мастер; дипломирани професор физичког 
васпитања кинезитерапије - мастер; мастер професор физичког васпитања 
и спорта; мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије.

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

одсутног запосленог

УСЛОВИ: професор информатике, односно дипломирани информатичар; 
професор математике, односно дипломирани математичар, смер рачунар-
ство и информатика; дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови 
осим енергетског; дипломирани инжењер електронике сви смерови осим 
индустријске енергетике; дипломирани инжењер за информационе систе-
ме - одсеци за информационе системе и информационе системе и техно-
логије; дипломирани инжењер организације за информационе системе - 
одсеци за информационе системе и информационе системе и технологије; 
дипломирани инжењер организационих наука - одсеци за информационе 
системе, информационе системе и технологије; дипломирани инжењер 
информатике, односно дипломирани инжењер рачунарства; дипломира-
ни економист, смерови: кибернетско - организациони, економска статис-
тика и информатика, економска статистика и кибернетика, статистика и 
информатика или статистика, информатика и квантна економија; дипло-
мирани информатичар; дипломирани информатичар - пословна информа-
тика; дипломирани информатичар - професор информатике; дипломирани 
информатичар - мастер; дипломирани професор информатике - мастер; 
дипломирани информатичар - мастер пословне информатике; дипломира-
ни инжењер организационих наука - мастер, студијски програм Информа-
циони системи и технологије; мастер математичар; мастер информатичар; 
мастер инжењер електротехнике и рачунарства; мастер инжењер инфор-
мационих технологија; мастер инжењер организационих наука (студијски 
програм Информациони системи и технологије или Софтверско инжењер-
ство и рачунарске науке). Лица из става 1 ове тачке која су стекла академ-
ско звање мастер, морају да имају у оквиру завршених студија положено 
најмање пет информатичких предмета (од тога најмање један из области 

Програмирање и најмање један из области Објектно оријентисано програ-
мирање) и најмање три предмета из области Математика, што доказују 
потврдом издатом од стране високошколске установе. Наставу и друге 
облике образовно - васпитног рада из предмета рачунарство и информати-
ка може да изводи и лице које је стекло академско звање мастер, а у оквиру 
завршених студија има положених најмање пет информатичких предме-
та (од тога најмање један из области Програмирање и најмање један из 
области Објектно оријентисано програмирање) и најмање три предмета из 
области Математика. Наставу и друге облике образовно - васпитног рада 
из предмета рачунарство и информатика може да изводи и лице које је 
на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године, савладало програм 
рачунарства и информатике у трајању од најмање 4 семестра. Уколико 
школа, преузимањем или конкурсом, не заснује радни однос са лицем које 
испуњава услове из ст. 1, 3 и 4 ове тачке, наставу и друге облике образовно 
- васпитног рада из предмета рачунарство и информатика може да изводи 
и лице које је стекло стручни назив: струковни специјалиста, ако у окви-
ру завршених студија има положено најмање пет информатичких предме-
та (од тога најмање један из области Програмирање и најмање један из 
области Објектно оријентисано програмирање) и најмање два предмета из 
једне или две следеће области - Математика или Теоријско рачунарство.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити, у оригиналу или у овереној фотокопији: 
диплому, односно уверење о стеченој стручној спреми; доказ да кандидат 
има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или након дипломи-
рања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова (студентска књижица - индекс, уве-
рење високошколске установе из ког се види да је кандидат положио испи-
те из педагогије и психологије или доказ да је кандидат положио испит за 
лиценцу); извод из матичне књиге рођених прибављен после 27.03.2009. 
године; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци). Лекарско уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученици-
ма - доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Доказ 
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело из 
члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања - прибавља школа по службеној дужности. Кандидати које у смислу 
одредби члана 130 став 4 Закона, директор упути на проверу психофизич-
ких способности које врши Национална служба за запошљавање, дужни 
су да јој се подвргну у законском термину. Уз пријаву приложити кратку 
биографију и обавезно навести контакт телефон, адресу становања и мејл 
(пожељно). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

НОВИ ПА ЗАР
ОШ „МЕША СЕЛИМОВИЋ“

36309 Рибариће
тел. 020/821-110

Професор разредне наставе
на одређено време до повратка директора са функције, а 

најдуже до 15.09.2018. године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање у складу са чл. 
8 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања и Правил-
ником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи, држављанство Републике Србије, да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 ст. 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима. Пред-
виђена је претходна психолошка процена способности кандидата за рад са 
децом и ученицима, коју врши надлежна Национална служба за запошља-
вање, применом стандардизованих поступака. Конкурс је отворен 15 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“.

ОСТАЛО: Уз пријаву поднети следећа документа: доказ о стручној спреми, 
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење да 
лице није кажњавано или осуђивано (доказ прибавља школа), уверење да 
се не води кривични поступак и истрага, лекарско уверење, доказ да канди-
дат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на из члана 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања 
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе. Пријаве са документацијом слати 
на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 Наука и образовање

Сајмови запошљавања
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ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
36300 Нови Пазар, 28. новембар

тел. 020/318-198

Наставник информатике
на одређено време, са 14,3% радног времена

Наставник психологије
на одређено време, са 30% радног времена

Наставник музичке културе
на одређено време, са 25% радног времена

Секретар
на одређено време

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове предвиђене чланом 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања, одговарајуће високо обра-
зовање у складу са чл. 8 ст. 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања и врсту стручне спреме према Правилнику о врсти и степену 
стручне спреме наставника и стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама. Кандидат мора да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским системом преносом бодова; 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
држављанство Републике Србије; да кандидат зна језик на ком се оства-
рује образовно-васпитни рад. Уз пријаву кандидат треба да приложи сле-
дећу документацију: оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стучној 
спреми или уверења о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, потврду или 
уверење високошколске установе да је у току студија или након дипломи-
рања положио испите из педагогије и психологије или оверену фотокопију 
уверења да је кандидат положио стручни испит, односно испит за лицен-
цу, ако кандидат није стекао одговарајуће образовање на српском језику, 
потврду или уверење да је положио испит из српског језика са методиком 
по програму одговарајуће високошколске установе, уверење да лице није 
осуђивано - прибавља школа, лекарско уверење се подноси пре закљу-
чења уговора. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Пријаве на конкурс уз потребну документацију и краћу биографију 
заинтересовани кандидати могу доставити лично или поштом на адресу 
школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити на број телефона: 
020/318-198.

НОВИ С А Д
ОШ „ЗДРАВКО ЧЕЛАР“

21413 Челарево, Трг Бориса Кидрича 1
тел. 021/760-014

е-mail: rudic.milanka@аbakusbp.net

Васпитач
на одређено време до повратка одсутног запосленог, са 

50% радног времена
2 извршиоца

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у складу са Законом о 
предшколском образовању и васпитању, одговарајуће више образовање, 
односно одгаварујуће високо образовање на студијама првог степена 
(основне струковне студије или основне академске студије) у трајању од 
три године или на студијама другог степена (дипломске академске студије - 
мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије) - васпитач.

ОСТАЛО: Посебни услови: да кандидат испуњава услове из члана 120 став 
1, а у вези са чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова (кандидати који су у току студија положили испите из 
педагогије и психологије или су положили стручни испит, односно испит 
за лиценцу, испуњавају наведени услов). Уз пријаву на конкурс достави-
ти: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом високом образовању, 
уверење о држављанству - не старије од 6 месеци (оригинал или оверену 
фотокопију); уверење високошколске установе о образовању из психолош-
ких, педагошких и методичких диспиплина и пракси у установи, односно 
уверење о положеним испитима из педагогије и психологије или уверење 
о положеном испиту за лиценцу; кратку биографију или CV. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Наставник разредне наставе у продуженом боравку
на одређено време до повратка одсутног запосленог

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у складу са Законом и 
Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи: професор разредне наставе, наставник разредне 
наставе, професор педагогије са претходно завршеном педагошком ака-
демијом или учитељском школом, професор разредне наставе и енглеског 
језика за основну школу, мастер учитељ, дипломирани учитељ - мастер, 
професор разредне наставе и ликовне културе за основну школу.

ОСТАЛО: Посебни услови: да кандидат испуњава услове из члана 120 став 
1, а у вези са чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова (кандидати који су у току студија положили испите из 
педагогије и психологије или су положили стручни испит, односно испит 
за лиценцу испуњавају наведени услов). Уз пријаву на конкурс достави-
ти: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом високом образовању; 
уверење о држављанству - не старије од 6 месеци (оригинал или оверену 
фотокопију); уверење високошколске установе о образовању из психолош-
ких, педагошких и методичких диспиплина и пракси у установи, односно 
уверење о положеним испитима из педагогије и психологије или уверење 
о положеном испиту за лиценцу; кратку биографију или CV. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ГИМНАЗИЈА И ЕКОНОМСКА ШКОЛА

„СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ“
21480 Србобран, Трг проф. Миливоја Туторова 4

тел. 021/730-155
е-mail: gimnazissrbobran@open.telekom.rs

Конкурс објављен 20.11.2013. године у публикацији „Послови“, 
поништава се за радно место: економска група предмета: 1 извр-
шилац - 100% радног времена, на неодређено време; 1 изврши-
лац - 30% радног времена, на неодређено време; право - 1 извр-
шилац - 10% радног времена, на неодређено време.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ПАВЛЕ САВИЋ“
21000 Нови Сад, Шајкашка 34

Наставник филозофије
на одређено време до повратка одсутног запосленог, са 

27% радног времена

УСЛОВИ: стечено одговарајуће високо образовање на студијама другог сте-
пена, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, стечено звање: професор филозофије, дипломирани филозоф, 
мастер филозоф са претходно завршеним основним академским студијама 
филозофије. Посебни услови: образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодова.

Напомена: Наставник који је у току студија положио испите из педагогије и 
психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу сма-
тра се да испуњава посебан услов конкурса.

ОСТАЛО: Уз молбу приложити: оверену копију дипломе, уверење о 
држављанству, одговарајућу потврду/уверење високошколске установе 
о броју остварених бодова, односно положеним испитима из педагогије 
и психологије, односно уверење о положеном стручном испиту/испиту за 
лиценцу.

Наставник стручних предмета (прехрамбена група)
на одређено време до повратка одсутног запосленог, са 

50% радног времена

УСЛОВИ: стечено одговарајуће високо образовање на студијама другог 
степена, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септем-
бра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године, стечено звање: дипломирани инжењер технологије, смеро-
ви: угљенохидратне хране, угљенохидратне и сточне хране, конзервна хра-
на или микробиолошки процеси; дипломирани инжењер технолог, одсек 
органско - технолошки, група: биотехнолошка; дипломирани инжењер 
технолог, одсеци: прехрембено инжењерство, биохемијско и прехрамбе-
но инжењерство, хемијско и биохемијско инжењерство иили биохемијско 
инжењерство и биотехнологија; дипломирани инжењер технолог, одсек 
прехрамбено инжењерство, смерови угљенохидратна храна или микроби-
олошки процеси; дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљ-
них производа; дипломирани инжењер технологије исхране; дипломирани 
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инжењер пољопривреде за технологију конзервирања и врења; дипломи-
рани инжењер пољопривреде за технологију ратарских производа; дипло-
мирани инжењер пољопривреде за технологију биљних производа; мастер 
инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије на 
студијском програму: Биохемијско инжењерство, Биотехнологија, Пре-
храмбено инжењерство или Прехрамбена технологија; мастер инжењер 
пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсе-
ку Прехрамбена технологија, на модулима: Технологија конзервисања и 
врења; технологија ратарских производа, односно Управљање безбедно-
шћу и квалитетом у производњи хране. Посебни услови: образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 
бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова.

Напомена: Наставник који је у току студија положио испите из педагогије и 
психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу сма-
тра се да испуњава посебан услов конкурса.

ОСТАЛО: Уз молбу приложити: оверену копију дипломе, уверење о 
држављанству, одговарајућу потврду/уверење високошколске установе 
о броју остварених бодова, односно положеним испитима из педагогије 
и психологије, односно уверење о положеном стручном испиту/испиту за 
лиценцу.

Наставник стручних предмета (хемијска група)
на одређено време до повратка одсутног запосленог

УСЛОВИ: стечено одговарајуће високо образовање на студијама другог 
степена, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септем-
бра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године, стечено звање: дипломирани инжењер техологије, сви одсе-
ци осим текстилног и одсека за графичко инжењерство; мастер инжењер 
технологије, претходно завршене студије првог степена - основне академ-
ске студије на студијском програму: Биохемијско инжењерство, Биотехно-
логија, Прехрамбено инжењерство или Прехрамбена технологија; мастер 
инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије на 
одсеку Прехрамбена технологија. Посебни услови: 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.

Напомена: Наставник који је у току студија положио испите из педагогије и 
психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу сма-
тра се да испуњава посебан услов конкурса.

ОСТАЛО: Уз молбу приложити: оверену копију дипломе, уверење о 
држављанству, одговарајућу потврду/уверење високошколске установе 
о броју остварених бодова, односно положеним испитима из педагогије 
и психологије, односно уверење о положеном стручном испиту/испиту за 
лиценцу.

Наставник физичке хемије
на одређено време до повратка одсутног запосленог, са 

50% радног времена

УСЛОВИ: стечено одговарајуће високо образовање на студијама другог сте-
пена, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, стечено звање: дипломирани инжењер технологије, сви одсеци 
или смерови, осим текстилног; дипломирани физико - хемичар; професор 
хемије; дипломирани хемичар; дипломирани инжењер технологије; дипло-
мирани инжењер хемије - аналитички смер; дипломирани инжењер хемије 
- биооргански смер; дипломирани инжењер опште хемије; дипломирани 
хемичар за истраживање и развој; дипломирани хемичар, смер хемијско 
инжењерство; дипломирани професор хемије - мастер; дипломирани хеми-
чар - мастер; мастер физикохемичар; мастер професор хемије; мастер 
хемичар; мастер инжењер технологије. Посебни услови: образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 
бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова.

Напомена: Наставник који је у току студија положио испите из педагогије и 
психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу сма-
тра се да испуњава посебан услов конкурса.

ОСТАЛО: Уз молбу приложити: оверену копију дипломе, уверење о 
држављанству, одговарајућу потврду/уверење високошколске установе 
о броју остварених бодова, односно положеним испитима из педагогије 
и психологије, односно уверење о положеном стручном испиту/испиту за 
лиценцу.

Наставник хемије
на одређено време до повратка одсутног запосленог

УСЛОВИ: стечено одговарајуће високо образовање на студијама другог сте-
пена, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, стечено звање: професор хемије; дипломирани хемичар; дипломи-
рани инжењер хемије - аналитички смер; дипломирани инжењер хемије 
- биооргански смер; дипломирани хемичар опште хемије; дипломирани 
хемичар за истраживање и развој; дипломирани хемичар, смер хемијско 
инжењерство, дипломирани хемичар - професор хемије; дипломирани 
хемичар - мастер; дипломирани професор хемије - мастер; мастер хемичар; 
мастер професор хемије. Посебни услови: образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској устано-
ви у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова.

Напомена: Наставник који је у току студија положио испите из педагогије и 
психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу сма-
тра се да испуњава посебан услов конкурса.

ОСТАЛО: Уз молбу приложити: оверену копију дипломе, уверење о 
држављанству, одговарајућу потврду/уверење високошколске установе 
о броју остварених бодова, односно положеним испитима из педагогије 
и психологије, односно уверење о положеном стручном испиту/испиту за 
лиценцу.

Наставник практичне наставе са технологијом рада, 
за образовни профил: женски фризер

на одређено време до повратка одсутног запосленог

УСЛОВИ: лице са високим образовањем и претходно завршеном специја-
лизацијом - креатор женских фризура; лица са вишом стручном спремом, 
са претходно завршеном специјализацијом - креатор женских фризура; 
креатор женских фризура; лице с завршеним мастер студијама, претходно 
положен специјалистички, односно мајсторски испит и радним искуством 
пет година у струци; лице са завршеним основним студијама првог степена 
- основне академске студије, претходно положен специјалистички испит и 
радним искуством пет година у струци; лице са завршеним струковним сту-
дијама, претходно положеним специјалистичким, односно мајсторски испит 
и радним искуством пет година у струци. Посебни услов: петогодошње рад-
но искуство у струци стечено после специјалистичког, односно мајсторског 
испита петогодишњом праксом; лице са високим образовањем, односно 
завршеним мастер студијама, као и лице са вишим образовањем, односно 
завршеним основним академским студијама првог степена мора да поседује 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стече-
но 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.

Напомена: Наставник који је у току студија положио испите из педагогије и 
психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу сма-
тра се да испуњава посебан услов конкурса.

ОСТАЛО: Уз молбу приложити: оверену копију уверења о стеченом одго-
варајућем образовању, уверење о држављанству, потврду као доказ 
постојања петогодишњег радног искуства, одговарајућу потврду/уверење 
високошколске установе о броју остварених бодова, односно положеним 
испитима из педагогије и психологије, односно уверење о положеном 
стручном испиту/испиту за лиценцу.

Помоћни наставник у лабораторији
на одређено време до повратка одсутног запосленог

УСЛОВИ: стечено одговарајуће високо образовање на студијама другог сте-
пена, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, стечено звање: техничар хемијско - технолошке струке; хемијско - 
технолошки техничар; хемијски аналитичар; хемијски лаборант; геолошки 
техничар за геотехнику и хидрогеологију. Уз молбу приложити: оверену 
копију дипломе и уверење о држављанству.

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА СВА РАДНА МЕСТА: Кандидати морају да имају одго-
варајуће образовање; психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да нису осуђивани правноснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; држављанство Републике Србије и да знају језик 
на ком се остварује образовно-васпитни рад. Знање језика на ком се ост-
варује образовно-васпитни рад доказује се дипломом о стеченом одгова-
рајућем образовању или уверењем да је лице положило испит из тог језика 
по програму одговарајуће високошколске установе. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће бити узете у разматрање.
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ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НОВОМ САДУ
21000 Нови Сад, Владимира Перића Валтера 4

тел. 021/4854-028

Професор струковних студија за ужу област 
Менаџмент у туризму

УСЛОВИ: доктор економских наука; објављени научни и стручни радови, 
најмање пет из уже области за коју се кандидат бира; радно искуство у 
високошколским установама; способност за наставни рад; држављанство 
Републике Србије.

Предавач за ужу област Менаџмент у туризму
на одређено време од 5 година

2 извршиоца

УСЛОВИ: доктор наука из области туризма; објављени научни и струч-
ни радови, најмање пет из уже области за коју се кандидат бира; рад-
но искуство у високошколским установама; способност за наставни рад; 
држављанство Републике Србије.

Предавач за ужу област Финансије
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: магистар економских наука; објављени научни и стручни радови, 
најмање пет из уже области за коју се кандидат бира; радно искуство у 
високошколским установама; способност за наставни рад; држављанство 
Републике Србије.

Напомена: Лице које је правноснажном пресудом осуђено за кривично дело 
против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високош-
колска установа или примања мита у обављању послова у високошколској 
установи не може стећи звање наставника.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: фотокопије диплома 
о завршеним основним и последипломским студијама, биографију, списак 
научних и стручних радова, као и саме радове, доказ о радном искуству, 
доказ о држављанству. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати. Комисија ће у року од 60 дана од дана истека рока за пријаву на 
конкурс сачинити извештај о пријављеним кандидатима и ставити га на 
увид јавности на период од 8 дана, о чему ће кандидати бити обавештени 
путем огласне табле и сајта школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА“

21400 Бачка Паланка, Трг братства и јединства 22
тел. 021/6045-893

е-mail: sekretarijat@svetisavabp.еdu.rs

Чистачица
на одређено време ради замене одсутне запослене преко 60 

дана, а најдуже до 30.09.2015. године

УСЛОВИ: За чистачицу може бити изабрано лице које испуњава следеће 
услове: поседовање основног образовања; поседовање психичке, физич-
ке и здравствене способности за рад са ученицима - уверење надлежне 
установе тражиће се накнадно од изабраног кандидата, пре закључења 
уговора; поседовање држављанства Републике Србије; да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - при-
бавља школа пре доношења одлуке о избору. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава 
која садржи: молбу за пријем у радни однос, оверен препис или овере-
ну фотокопију доказа - исправе о завршеном одговарајућем образовању; 
уверење о држављанству РС; фотокопију личне карте. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити код секретара школе и на број телефона: 
021/6045-893.

БАЛЕТСКА ШКОЛА
21000 Нови Сад, Јеврејска 7

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: oдговарајуће високо образовање 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 тума-
чење и 97/08), почев од 10.09.2005. године; одговарајуће високо образо-
вање на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; да кандидат 
испуњава услове за наставника балетске школе, за педагога и психолога 

школе; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; држављанство Републике Србије; да има обуку и положен 
испит за директора школе; најмање 5 година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: биографске податке, односно рад-
ну биографију; оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем 
високом образовању за наставника у балетској школи, односно психоло-
га или педагога; фотокопију радне књижице; потврду о најмање 5 година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања од послодавца где га је стекао (потврда мора да 
садржи: назив послодавца, делатност којом се бави, радно место на које је 
кандидат био распоређен и време трајања рада из области образовања и 
васпитања - решења или уговори о раду, заснивању радног односа и рас-
поређивању на радно место); уверење о држављанству Републике Србије; 
извод из матичне књиге рођених; лекарско уверење да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (доставља 
само изабрани кандидат); уверење суда да против кандидата није покрену-
та истрага, нити је подигнута оптужница за кривична дела из надлежности 
суда; посебно издвојене податке неопходне ради прибављања уверења о 
некажњавању које од МУП-а прибавља школа (име и презиме кандида-
та, ЈМБГ кандидата, име оца, име мајке, девојачко презиме мајке, место 
рођења кандидата, адреса пребивалишта кандидата). Изабрани кандидат, 
уколико нема положен испит за директора, дужан је да савлада обуку и 
положи испит за директора ради стицања лиценце за директора, на начин 
и у роковима које пропише министар, а у складу са чл. 59 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања. Проверу психофизичких способности 
за рад са децом и ученицима врши Национална служба за запошљавање, 
применом стандардизованих поступака, по завршетку рока за пријаву по 
конкурсу. Рок за подношење пријава са доказима о испуњености услова је 
15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. Пријава са доказима о испуњавању 
услова подноси се на адресу школе, са назнаком: „Конкурс за директора 
школе“. Пријава се може предати и лично у секретаријату школе. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „МАДАГАСКАР“
21000 Нови Сад, Футошка 119

тел. 021/6613-512

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време

УСЛОВИ: у складу са Правилником о врсти стручне спреме васпитачица, 
стручног сарадника предшколских установа. Кандидати су обавезни да уз 
пријаву понесу: краћу биографију и фотокопију дипломе о врсти стручне 
спреме, радно искуство до 2 године.

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НОВОМ САДУ

21000 Нови Сад, Школска 1
тел. 021/4892-506

Асистент за ужу стручну област Технолошко 
инжењерство

на одређено време 3 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду и Законом о 
високом образовању, кандидати морају да имају завршен факултет технич-
ких наука - мастер инжењер графичког инжењерства и дизајна, уписане 
докторске студије из области за коју се бира. Пријаве слати на горенаве-
дену адресу.

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

тел. 021/6040-656

Васпитач
на одређено време, најдуже две године

УСЛОВИ: VI/1, VI/2 или VII/1 степен стручне спреме, одговарајуће више 
образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог 
степена (основне струковне студије), на којима је лице оспособљено за рад 
са децом јасленог узраста - васпитач или одговарајуће високо образовање 
на студијама првог степена (основне струковне студије или основне ака-
демске студије) у трајању од 3 године или на студијама другог степена 
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије) - васпитач.

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време, најдуже две године

2 извршиоца
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УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска сестра - васпитач.

Референт евиденције и наплате услуга
на одређено време, најдуже две године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, смер економски, звање: економски 
техничар или општи смер - завршена гимназија, најмање 6 месеци радног 
искуства, знање рада на рачунару.

Координатор за специјални резерват природе 
„Багремара“

на одређено време, најдуже две године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било ком занимању.

Сервирка - спремачица
на одређено време, најдуже две године

2 извршиоца

УСЛОВИ: II степен стручне спреме, положен испит за стицање основних 
знања о хигијени намирница и личној хигијени.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс која треба да садржи краћу биографију са 
битним подацима о кандидату, приложити: доказ о поседовању држављан-
ства Републике Србије (уверење о држављанству или извод из матичне 
књиге рођених) и оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми. У поступку одлучивања о избору васпитача и медицинске сестре - 
васпитача, директор врши ужи избор кандидата које упућује на претходну 
психолошку процену способности за рад са децом и ученицима, у року од 
осам дана од дана истека рока за подношење пријава. Психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за 
послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Директор 
доноси одлуку о избору наставника, васпитача и стручног сарадника у року 
од осам дана од дана добијања резултата психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима. Одлуку о избору других запослених у устано-
ви директор доноси у року од 30 дана од дана истека рока за подношење 
пријава на конкурс. Ближе информације могу се добити код секретара уста-
нове, на број телефона: 021/6040-656. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

тел. 021/4852-068

Наставник у звање доцента за ужу област Историја, 
наслеђе и заштита

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, архитектонске струке, услови пропи-
сани чланом 64 Закона о високом образовању и општим актима Универзи-
тета у Новом Саду, односно Факултета техничких наука.

Наставник у звање доцента за ужу област 
Рачунарска техника и рачунарске комуникације

за 70% радног времена

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

Сарадник у звање сарадника у настави за ужу област 
Физика

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, физичке струке, услови прописани 
чланом 71 Закона о високом образовању и општим актима Факултета тех-
ничких наука.

ОСТАЛО: Приложити пријаву за избор у звање и пријем у радни однос 
(навести прецизан назив уже области) и доказе о испуњености услова кон-
курса: краћу биографију, оверене фотокопије диплома и додатка дипло-
ми, доказ о држављанству, оригинални извод из матичне књиге рођених, 
уверење да кандидат није кривично гоњен, свим дипломама стеченим у 
иностранству потребно је приложити и доказ о нострификацији, списак 
објављених научних радова, књиге и саме радове. Пријаве слати на горе-
наведену адресу за свако радно место посебно. Комисија ће разматрати 
само благовремене и потпуне пријаве. Конкурс за наставнике је отворен 15 
дана од дана објављивања, а за сараднике 7 дана од дана објављивања.

ОШ „СВЕТИ КИРИЛО И МЕТОДИЈЕ“
21000 Нови Сад, Камењар 3 бр. 7

тел. 021/451-541
е-mail: аleksandar.roganovic@аndjeocuvar.com

Куварица
на одређено време три месеца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, кувар. Пријаве на конкурс са 
радном биографијом слати на мејл адресу или поштом. Примљена доку-
ментација се не враћа.

САОБРАЋАЈНА ШКОЛА „ПИНКИ“
21000 Нови Сад, Шумадијска 12а

тел. 021/527-155

Наставник математике
за 90% радног времена, на одређено време до повратка 

одсутног запосленог, а најдуже до 31.08.2015. године

Наставник математике
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

одсуства

Наставник математике
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

одсуства

Наставник физике
за 52% радног времена, на одређено време до повратка 

запослене са функције

Наставник практичне наставе за железнички 
саобраћај

за 90% радног времена, на одређено време до повратка 
одсутног запосленог, а најдуже до 31.08.2015. године

Наставник групе предмета за друмски саобраћај
на одређено време до повратка одсутне запослене, а 

најдуже до 31.08.2015. године

Наставник немачког језика
за 87% радног времена, на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: високо образовање у складу са чланом 8 став 2, 3 и 4 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 
52/11 и 55/13) и стечен стручни назив у складу са Правилником о врсти 
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставни-
ка у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/91, 
1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 
6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/11 и 9/13); да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ при-
бавља школа службеним путем); држављанство Републике Србије; да зна 
језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Проверу психофизич-
ких способности кандидата за рад са децом и ученицима, а који уђу у ужи 
избор, вршиће надлежна Национална служба за запошљавање, применом 
стандардизованих поступака. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са ученицима изабрани кандидат дос-
тавља пре закључења уговора о раду. Уз пријаву на конкурс са наведеним 
називом радног места за које се подноси, кандидат доставља: оригинал или 
оверену фотокопију дипломе (уверења) о траженом степену и врсти стру-
чне спреме; оригинал или оверену фотокопију доказа (потврда или уве-
рење) високошколске установе којим кандидат доказује да има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 
бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова; уколико је кандидат положио испите из педагогије и пси-
хологије - доставља оверену фотокопију индекса или оверену фотокопију 
потврде факултета о положеним испитима из наведених предмета; уколико 
кандидат има положен стручни испит или испит за лиценцу - доставља ове-
рену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односну испиту 
за лиценцу; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству 
Републике Србије; оригинал или оверену копију извода из матичне књиге 
рођених; доказ о знању језика - оверену фотокопију дипломе или уверења 
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. Рок за подношење прија-
ва са потребним доказима о испуњавању услова конкурса је 15 дана од 
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дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве са документацијом 
слати на адресу школе. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве 
неће се узимати у разматрање.

ОШ „СВЕТИ КИРИЛО И МЕТОДИЈЕ“
21000 Нови Сад, Камењар III бр. 7

тел. 021/451-541
е-mail: аleksandar.roganovic@аndjeocuvar.com

Професор математике
на одређено време три месеца

УСЛОВИ: диплома о стеченом високом образовању - професор математике 
и поседовање лиценце Б1 знања енглеског језика. Конкурс је отворен до 
15.11.2014. године. Пријаве на конкурс са радном биографијом слати на 
е-mail: аleksandar.roganovic@аndjeocuvar.com или поштом на адресу школе. 
Примљену документацију не враћамо.

ПАНЧЕВО
ОШ „САВА ВЕЉКОВИЋ“

26354 Добрица, Светог Саве 408
тел. 013/658-009

Наставник физике
са 20% радног времена (4 часа недељно), на одређено 
време до повратка запосленог са дужности директора 

школе у првом мандату

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање сходно члану 8 Закона 
о основама система образовања и васпитња („Службени гласник РС“, бр. 
72/09, 52/11 и 55/13) и Правилнику о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС“, бр. 
11/12 и 15/13); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом, да испуњава услове утврђене чланом 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 
55/13). Уз пријаву на конкурс приложити: уверење о држављанству (ори-
гинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци), извод из матичне 
књиге рођених, оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми, уверење о положеном стручном испиту (ако кандидат поседује), 
уверење о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања 
- прибавља школа. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности доставља кандидат пре закључења уговора о раду. Потписану 
пријаву на конкурс са пратећом документацијом (оригинали или оверене 
фотокопије, не старије од 6 месеци), доставити у року од 8 дана од дана 
објављивања, на адресу школе. Ближе информације могу се добити на број 
телефона: 013/658-009. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање.

ПУ „КОЛИБРИ“
26210 Ковачица, Др Јанка Булика бб

Виши дијететичар - нутрициониста
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

одсуства ради неге детета, са 50% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: више образовање у звању: виши дије-
тетичар нутрициониста, да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања, држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс канди-
дат треба да приложи: доказ о траженом образовању (фотокопија дипло-
ме), уверење о држављанству РС (оригинал), извод из матичне књиге рође-
них. Доказ из тачке 2 конкурса - доставља се пре закључења уговора о 
раду. Доказ из тачке 3 конкурса - прибавиће установа у складу са законом. 
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Прија-
ве са доказима о испуњавању услова конкурса, са назнаком: „За конкурс“, 
слати на адресу установе.

ОШ “ЂУРА ЈАКШИЋ”
Ковин, ЈНА бр. 34, тел/факс: 013/741-081

е-mail: оsdjaksic@open.telekom.rs
www.оs-djurajaksic.еdu.rs

Наставник српског језика
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

одсуства

Наставник немачког језика
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

одсуства

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

запослене са породиљског одсуства

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

одсуства

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка запосленог са одсуства 

преко 60 дана

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

запослене са породиљског одсуства

Наставник биологије
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

одсуства

Наставник ромског језика са елементима 
националне културе

са 20% радног времена, на одређено време до краја 
школске 2014/2015. године

Наставник информатике
са 25% радног времена, на одређено време до краја 

школске 2014/2015. године

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл. 24 ст. 1 Закона о раду 
(“Службени гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014), 
кандидати треба да испуњавају и посебне услове из чл. 8 и чл. 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 
72/2009, 52/2011, 55/2013) и Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник - Просвет-
ни гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013), да имају одговарајуће образовање, 
држављанство Републике Србије, психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ученицима, да нису осуђивани правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања.
ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: CV, краћу животну и радну биографију, 
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен пре-
пис/фотокопију потврде, уверења или друге исправе факултета о поло-
женим испитима из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
(за кандидате који су високо образовање стекли по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године), оверен препис/
фотокопију извода из матичне књиге рођених, оверен препис/фотокопију 
уверења о држављанству (не старије од 6 месеци), оверен препис/фотоко-
пију уверења, сертификата, потврде или друге исправе као доказ о позна-
вању српског језика (за кандидате који образовање нису стекли на српском 
језику, а доказује се одговарајућом исправом високошколске установе да је 
кандидат положио испит из српског језика).
Напомена: Уверење да кандидат није осуђиван по службеној дужности при-
бавља школа. Доказ поседовању психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима, доставља се пре закључења уговора 
о раду. У току трајања поступка одлучивања о избору директор врши ужи 
избор кандидата који се у року од 8 дана од дана истека рока за подношење 
пријава упућују на претходну проверу психофизичких способности за рад 
са децом и ученицима, коју врши Нациолална служба за запошљавање, 
применом стандардизованих поступака, а у складу са чл. 130 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, по распореду који утврди школа у 
сарадњи са Националном службом за запошљавање, о чему ће кандидати 
бити благовремено обавештени. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији “Послови”. Пријаве слати на адресу школе, са 
назнаком: “За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се раз-
матрати, али ће се у разматрање узети молбе кандидата који не приложе 
доказ о познавању српког језика.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАТСТВО - ЈЕДИНСТВО“

26000 Панчево, Петефијева 33-35
тел. 013/348-080

e-mail: оsbratstvo1@open.telekom.rs

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 

60 дана

Наставник енглеског језика
са 70% радног времена, на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

 Наука и образовање
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Наставник мађарског језика
са 30% радног времена, на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник словачког језика за изборни предмет: 
Неговање словачког језика са елементима 

националне културе
са 20% радног времена, на одређено време до 31.08.2015. 

године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен одговарајући факултет, 
одговарајући смер, односно одговарајућа група предмета, да кандидат има 
држављанство РС, да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење доставља изабрани канди-
дат, пре закључења уговора о раду), да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (доказ прибавља школа). Уз пријаву 
приложити: кратку биографију, препис или оверену фотокопију дипломе 
о завршеној школи, уверење о држављанству РС, извод из матичне књи-
ге рођених и фотокопију личне карте. Пријаву са доказима о испуњавању 
услова слати на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији “Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узимати у разматрање.

ПИРОТ
ОШ „СВЕТИ САВА“

18300 Пирот, Саве Немањића 2

1. Наставник биологије
на одређено време до повратка одсутног радника, са 70% 

радног времена, у централној школи

2. Педагошки асистент
на одређено време у школској 2014/2015. години

УСЛОВИ: Потребна документација: молба - кратка биографија, оверена 
фотокопија дипломе - стечена одговарајућа стручна спрема према Правил-
нику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013): за 
радно место под бр. 1: професор биологије, дипломирани биолог, дипло-
мирани молекуларни биолог и физиолог, професор биологије и хемије, 
дипломирани биолог, смер заштите животне средине, дипломирани биолог 
- еколог, дипломирани професор биологије и хемије, професор биологије 
- географије, професор биологије - хемије, професор биологије - физике, 
професор биологије - информатике, дипломирани професор биологије - 
географије, мастер, дипломирани молекуларни биолог - мастер, дипломи-
рани биолог заштите животне средине, мастер биолог, мастер професор 
биологије, мастер професор биологије и географије, мастер професор био-
логије и хемије, дипломирани професор биологије - хемије, мастер, дипло-
мирани биолог - мастер, дипломирани професор биологије - мастер, про-
фесор биологије - математике. Лица која су стекла академско звање мастер 
морају имати претходно завршене основне академске студије биологије. За 
радно место под бр. 2: завршена уводна обука према Правилнику о про-
граму обуке за педагошке асистенте, уверење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверена фотокопија). Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања. Пријаве са потребним документима слати на 
адресу школе или предати лично код секретара школе. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
18300 Пирот, Српских владара 111

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане чланом 8 став 2 и чла-
ном 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013); одговарајуће високо образовање 
за наставника основне школе, за педагога или психолога; да има дозво-
лу за рад; најмање пет година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
држављанство Републике Србије. Изабрани кандидат је дужан да положи 
испит за директора у року од годину дана од дана ступања на дужност. 
Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем високом образовању; оверену фотокопију дозволе 
за рад (лиценца); доказ о радном искуству; доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско уве-
рење) - не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених; уверење 
о држављанству Републике Србије - не старије од 6 месеци; уверење да се 
не води кривични и истражни поступак; биографију са кратким прегледом 
кретања у служби и предлогом програма рада директора школе. Извод из 
казнене евиденције прибавља школа. Директор школе се бира на период 
од четири године. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављи-
вања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе.

ПОЖ АРЕВАЦ
ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

12223 Голубац, Рудничка 9
тел. 012/678-129, тел/факс: 012/678-642

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане чланом 8 став 2 и чла-
ном 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013): одговарајуће 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 стечено образовање 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 или психо-
лога; да поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима (лекарско уверење доставља кандидат који одлуком школског 
одбора буде изабран за директора, у року од три дана од дана доношења 
одлуке); да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; држављанство Републике Србије; да зна српски језик; 
да поседује дозволу за рад наставника, педагога или психолога; да је про-
шао обуку и положио испит за директора установе (изабрани кандидат који 
нема положен испит за директора дужан је да исти положи у року од годи-
ну дана од дана ступања на дужност); најмање 5 година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања. Кандидат уз пријаву треба да достави: извод из матичне књиге рође-
них, уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеци), оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, 
доказ о знању српског језика (уколико одговарајуће образовање није сте-
чено на српском језику), оверен препис или оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу за наставника, 
педагога или психолога за рад у школи, потврду о радном стажу у области 
образовања и васпитања, уверење да није под истрагом и да се против 
њега не води кривични поступак - оригинал или оверена копија (не ста-
рије од 6 месеци); уверење да није осуђиван у складу са одредбом члана 
120 став 1 тачка 3 Закона (прибавља школа по службеној дужности), оста-
ла документа која могу послужити приликом одлучивања о избору, радну 
биографију, оквирни план рада за време мандата. Рок за пријављивање је 
15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаву са дока-
зима о испуњености свих услова конкурса доставити у назначеном року, 
у затвореној коверти, са назнаком: „Конкурс за директора“, лично или на 
адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у раз-
матрање.

 Наука и образовање
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СРЕДЊА ШКОЛА „МЛАДОСТ“
12300 Петровац на Млави, Млавска 14

Професор физике
са 25% радног времена, на одређено време

Професор физике

УСЛОВИ: професор физике, дипломирани физичар; дипл. астрофизичар; 
дипл. физичар за општу физику; дипл. физичар за примењену физику; 
дипл. физичар - информатичар; професор физике за средњу школу; дипл. 
физичар - истраживач; дипл. физичар за теорију и експерименталну физи-
ку; дипл. физичар за примењену физику и информатику; дипломирани 
астроном, астрофизички смер, дипломирани електротехнички инжењер, 
дипломирани инжењер електротехнике.

Професор латинског језика
са 67% радног времена, на одређено време

УСЛОВИ: професор класичне филологије, односно дипломирани класични 
филолог.

Професор социологије
са 50% радног времена, на одређено време

УСЛОВИ: професор социологије, односно дипломирани социолог.

Професор енглеског језика
на одређено време до повратка раднице са породиљског 

боловања и боловања ради неге детета

Професор енглеског језика
са 78% радног времена, на одређено време до повратка 

радника са стручног усавршавања

Професор енглеског језика
на одређено време, са 33% радног времена

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

ОСТАЛО: У радни однос и школи може да буде примљено лице под усло-
вима прописаним законом, и ако има: одговарајуће образовање, психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, 
држављанство Републике Србије, да зна језик на ком се остварује образов-
но-васпитни рад (српски језик). Уз пријаву на конкурс кандидат доставља 
доказ да има одговарајуће образовање и да је држављанин Републике 
Србије (оверене фотокопије). Доказ да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима - кандидат доказује пре 
закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља 
школа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Пријаве се подносе 
на адресу школе.

ОШ „СЛОБОДАН ЈОВИЋ“
12256 Волуја

тел. 012/880-100

Наставник музичке културе
за рад у централној школи у Волуји и подручном одељењу 

у Дубоки, са 50% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутне запослене (до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета)

Наставник музичке културе
за рад у подручном одељењу у Раденки, са 25% радног 

времена, на одређено време ради замене одсутне 
запослене (до повратка запослене са породиљског одсуства 

и одсуства са рада ради неге детета)

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају услове предвиђене чланом 8 и чланом 
120 став 1 тач. 1 до 5 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011 и 55/2013), а одговарајуће образо-
вање према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, 
бр. 11/2012) и Правилнику о врсти стручне спреме наставника који изводе 
образовно-васпитни рад из изборних програма у основној школи. Канди-
дати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе: извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, диплому или уверење о стеченом одго-

варајућем образовању - оригинале или оверене фотокопије, не старије од 
шест месеци. Доказ о испуњености услова у погледу психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и ученицима - прибавља се пре 
закључења уговора о раду, а проверу психофизичких способности за рад 
са децом и ученицима врши Национална служба за запошљавање. Доказ о 
неосуђиваности прибавља школа. 
Пријаве се подносе на адресу школе. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разма-
трати. Ближе информације о конкурсу могу се добити на број телефона: 
012/880-100.

ОШ “ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ”
12222 Браничево
тел. 012/666-412

е-mail: оs.dugosevic@gmail.com

Наставник српског језика
на одређено време до повратка одсутног запосленог

УСЛОВИ: да кандидат има високо образовање и да испуњава услове у скла-
ду са Законом о основама система образовања и васпитања (17/09, 52/11 
и 55/13) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
11/12 и 15/13). Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу: оверену фото-
копију дипломе о стручној спреми, потврду 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, 
извод из матичне књиге рођених (оригинал, не старији од 6 месеци, осим 
ако је на новом обрасцу), уверење о држављанству (оригинал, не старији 
од 6 месеци), лекарско уверење по извршеном избору. Уверење о неосуђи-
ваности прибавља школа. 
Неблаговремене пријаве, пријаве без доказа о испуњавању свих услова 
конкурса, као и пријаве са неовереном документацијом неће се разматра-
ти. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаве са потребном 
документацијом слати на адресу школе.

ПРИЈЕПОЉЕ
ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“

31305 Бродарево

Наставник математике (матична школа)
на одређено време до краја школске 2014/2015. године

Наставник математике (матична школа)
са 88% радног времена, на одређено време до краја 

школске 2014/2015. године

Наставник музичке културе (матична школа)
са 60% радног времена, на одређено време до краја 

школске 2014/2015. године

Наставник руског језика (матична школа)
на одређено време до краја школске 2014/2015. године

Наставник руског језика (ИО Комаран)
са 44,4% радног времена, на одређено време до краја 

школске 2014/2015. године

Наставник математике (ИО Комаран)
са 88% радног времена, на одређено време до краја 

школске 2014/2015. године

Наставник географије (ИО Комаран)
са 20% радног времена, на одређено време до краја 

школске 2014/2015. године

Наставник историје
са 65% радног времена, на одређено време до краја 

школске 2014/2015. године

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

школске 2014/2015. године

Наставник енглеског језика
ИО Завинограђе, Ивезићи, Поток, Гостун, Заступ и Слатина, 
на одређено време до краја школске 2014/2015. године, са 

80% радног времена

 Наука и образовање
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Наставник разредне наставе
ИО Страњани, на одређено време до краја школске 

2014/2015. године

Наставник разредне наставе
ИО Слатина, на одређено време до краја школске 

2014/2015. године

Наставник разредне наставе
ИО Брајковац, на одређено време до краја школске 

2014/2015. године

Наставник разредне наставе
ИО Ивезићи, на одређено време до повратка раднице са 

породиљског боловања

Наставник разредне наставе
ИО Матаруге, на одређено време до краја школске 

2014/2015. године

Наставник разредне наставе
ИО Заступ, на одређено време до повратка радника са 

боловања

Наставник разредне наставе
ИО Поток, на одређено време до краја школске 2014/2015. 

године

Наставник разредне наставе
ИО у Комарану, на одређено време до краја школске 

2014/2015. године
2 извршиоца

Помоћни радник
за рад у ИО Г. Страњани, са 50% радног времена, на 
одређено време до краја школске 2014/2015. године

Помоћни радник
за рад у ИО Г. Матаруге, са 50% радног времена, на 

одређено време до краја школске 2014/2015. године

Наставник за извођење наставе босанског језика - 
25% и српског језика - 10%

у разредној настави (матична школа), на одређено време 
до краја школске 2014/2015. године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у складу са чланом 8 и 
да испуњава услове из члана 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13). Кандидати су дужни 
да уз пријаву на конкурс доставе тражена документа, не старија од 6 месе-
ци, изузев доказа о одговарајућем образовању, у оригиналу или оверене 
копије, лично или препоручено, на наведену адресу.

ОШ „НИКОЛА ТЕСЛА“
31330 Прибојска Бања

Професор српског језика и књижевности
на одређено време до повратка раднице са породиљског 

одсуства, а најдуже до краја школске године, тј. до 
31.08.2015. године, са 94,44% радног времена

Професор математике
на одређено време до повратка раднице са породиљског 

одсуства, а најдуже до краја школске године, тј. до 
31.08.2015. године, са 88,89% радног времена

Професор немачког језика
на одређено време до повратка раднице са породиљског 

одсуства, а најдуже до краја школске године, тј. до 
31.08.2015. године, са 44,44% радног времена

Професор разредне наставе
за рад у ИО Калафати, на одређено време до повратка 
раднице са породиљског одсуства, а најдуже до краја 

школске године, тј. до 31.08.2015. године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном занимању и услови пред-
виђени чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања. 

Уз пријаву на конкурс поднети: оверену фотокопију дипломе и уверење о 
држављанству.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
36311 Штавље, Ново насеље бб

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка раднице са породиљског 

боловања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању (високо обра-
зовање за наведено занимање у складу са законом, са чл. 8 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања и у складу са Правилником о степе-
ну и врсти стручне спреме наставника, васпитача и стручних сарадника у 
основној школи), испуњавање услова из чл. 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Уз пријаву кандидати обавезно достављају: ове-
рену фотокопију дипломе о завршеној стручној спреми, извод из матичне 
књиге рођених, уверење да је кандидат држављанин Републике Србије (не 
старије од 6 месеци) и уверење о здравственој способности за рад (не ста-
рије од 6 месеци).

ОШ „ВЛАДИМИР ПЕРИЋ ВАЛТЕР“
31300 Пријепоље, Санџачких бригада 13

Помоћни радник
за рад у матичној школи, на одређено време до повратка 

помоћног радника распоређеног у ИО Џурово, а најдуже до 
краја школске 2014/2015. године

УСЛОВИ: завршена основна школа и да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад у школи на пословима помоћног радника, 
да је држављанин Републике Србије и да није осуђиван за кривична дела 
утврђена чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Уз пријаву на конкурс доставити сведочанство о завршеном 
основном образаовању и следећа документа, не старија од 6 месеци: 
лекарско уверење, уверење о држављанству Републике Србије, извод из 
матичне књиге рођених и уверење од надлеженог суда и МУП-а. Кандидати 
су дужни да уз пријаву на конкурс тражена документа доставе у оригиналу 
или као оверене копије.

ОШ „ВЛАДИМИР ПЕРИЋ ВАЛТЕР“
31300 Пријепоље, Санџачких бригада 13

Наставник математике
на одређено време, а најдуже до краја школске 2014/2015. 

године

Наставник техничког и информатичког образовања
на одређено време, а најдуже до краја школске 2014/2015. 

године

Наставник географије
са 75% радног времена, на одређено време, а најдуже до 

краја школске 2014/2015. године

Наставник физике
са 50% радног времена, на одређено време, а најдуже до 

краја школске 2014/2015. године

Наставник музичке културе
са 25% радног времена, на одређено време до краја 

школске 2014/2015. године

Наставник биологије
са 80% радног времена, на одређено време до краја 

школске 2014/2015. године

Наставник разредне наставе
за рад у ИО Душманићи, на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства и одсуства ради неге 

детета, а најдуже до краја школске 2014/2015. године

Наставник разредне наставе
за рад у ИО Кучин, на одређено време до краја школске 

2014/2015. године

Наставник разредне наставе
за рад у ИО Џурово, на одређено време до краја школске 

2014/2015. године
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Наставник разредне наставе
за рад у матичној школи, на одређено време, а најдуже до 

краја наставне 2014/2015. године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане чл. 8, 120 и 121 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 
72/09, 52/11 и 55/13) и Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Про-
светни гласник“, бр. 11/12 и 15/13). Кандидат је дужан да уз пријаву на 
конкурс достави тражена документа (не старија од 6 месеци, изузев доказа 
о одговарајућем образовању), у оригиналу или као оверене копије.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„ПАША И НАТАША“
31320 Нова Варош, Солунска

Конкурс објављен 15.10.2014. године у публикацији „Послови“, 
поништава се у целости за радно место: директор, на мандатни 
период од 4 године.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
31300 Пријепоље, 4. децембар 3

тел. 033/710-018

Професор економске групе предмета
на одређено време до повратка раднице са породиљског 

одсуства

Наставник технолог за предмет: Исхрана за 
угоститељску струку

са 35% норме часова, на одређено време до 31.08.2015. 
године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане чланом 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 55/2013). 
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оверен препис/фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми, решење о нострификацији 
дипломе (за дипломе за које је то потребно по закону), доказ о поседовању 
држављанства Републике Србије (уверење о држављанству или извод из 
матичне књиге рођених).

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „НЕВЕН“
31330 Прибој, Пионирска 2

тел. 033/2451-035

Васпитач
за рад у припремној предшколској групи, на одређено 

време, са 75% радног времена, до завршетка припремног 
предшколског програма у радној 2014/2015. години, у ИО у 

Кратову, у ОШ „Благоје Полић“ Кратово

Васпитач
за рад у припремној предшколској групи, на одређено 

време, са 75% радног времена, до завршетка припремног 
предшколског програма у радној 2014/2015. години, у ИО у 

Прибојској Бањи, у ОШ „Никола тесла“ Прибојска Бања

Васпитач
за рад у припремној предшколској групи, на одређено 

време, са 75% радног времена, до завршетка припремног 
предшколског програма у радној 2014/2015. години, у ИО у 

Крајчиновићима, у ИО ОШ „9. мај“ Саставци

Васпитач
за рад у припремној предшколској групи, на одређено 

време, са 75% радног времена, до завршетка припремног 
предшколског програма у радној 2014/2015. години, у ИО у 

Сјеверину, у ИО ОШ „Десанка Максимовић“ Сјеверин

Васпитач
на одређено време до повратка запослених са породиљског 

одсуства и одсуства ради неге детета
2 извршиоца

Васпитач
на одређено време до повратка запослене са боловања

УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће високо образовање за васпи-
тача стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке 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 које уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године 
или одговарајуће високо образовање за васпитача стечено на студијама 
првог степена (основне академске, односно струковне студије), студијама 
у трајању од три године или више образовање за васпитача; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
држављанство РС и да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни 
рад.

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву на конкурс треба да достави: оверену фото-
копију дипломе, односно уверење да поседује одговарајуће образовање, 
извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству Републике 
Србије. Уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела наведена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања - прибавља установа по службеној дужнос-
ти. Доказ о психофизичкој и здравственој способности - лекарско уверење, 
изабрани кандидат подноси пре закључења уговора о раду.

ОШ „МИЛОСАВ СТИКОВИЋ“
31300 Пријепоље, Пионирска 1

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

школске године

Наставник српског језика и књижевности
на одређено време, са 88,89% радног времена, до краја 

школске године

Наставник разредне наставе
на одређено време до краја школске године

2 извршиоца

Наставник енглеског језика
на одређено време, са 30% радног времена, до краја 

школске године

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице под условима пропи-
саним законом, и ако има: одговарајуће образовање - Правилник о врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 
2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 8/08, 11/08), психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство 
Републике Србије.

ОШ „БОШКО БУХА“
31300 Пријепоље, Ивање

Наставник разредне наставе
2 извршиоца - један извршилац за рад у ИО Лучице и један 
извршилац за рад у ИО Дивци, на одређено време до краја 

школске године

Наставник математике и информатике
на одређено време до краја школске године

Наставник физике
са 30% норме, на одређено време до краја школске године

Наставник руског језика
са 44% норме, на одређено време до краја школске године

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице под условима прописа-
ним законом, и ако има: одговарајуће образовање (Правилник о врсти стру-
чне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи - „Службени 
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 
2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 8/08, 11/08); психичка, физич-
ка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
држављанство Републике Србије и да зна језик на ком се остварује обра-
зовно-васпитни рад.

www.nsz.gov.rs
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ОШ „ДУШАН ТОМАШЕВИЋ ЋИРКО“
31300 Пријепоље, Велика Жупа

Наставник музичке културе
са 25% норме (5 часова недељно), на одређено време до 

краја школске године

Професор руског језика
са 44% норме (8 часова недељно), на одређено време до 

краја школске године

Професор историје
са 35% норме (7 часова недељно), на одређено време до 

повратка раднице са породиљског одсуства

Професор разредне наставе
на одређено време до краја школске године

Библиотекар
са 60% норме, на одређено време до повратка радника са 

боловања

Професор физике
са 30% норме, на одређено време до краја школске године

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице под условима прописа-
ним законом, и ако има: одговарајуће образовање (Правилник о врсти стру-
чне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи - „Службени 
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 
2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 8/08, 11/089, 11/12); психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да канди-
дат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образов-
но-васпитни рад.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ПРИЈЕПОЉЕ
31300 Пријепоље, 4. децембра 3

тел. 033/711-990

Наставник текстилне групе предмета
на одређено време до краја школске 2014/2015. године

2 извршиоца - 1 извршилац за пуно радно време и 1 
извршилац за 90% радног времена

Наставник цртања и сликања и дизајна текстила
на одређено време до краја школске 2014/2015. године, за 

90% радног времена

УСЛОВИ: услови за извођење наставе одређени су Правилником о измена-
ма и допунама Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Просветни глас-
ник“, бр. 8/11).

Наставник српског језика и књижевности
на одређено време до краја школске 2014/2015. године, за 

66,66% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове за заснивање радног односа из чл. 
24 до 26 Закона о раду и члана 8 став 1 тач. 1 и 2 и чл. 120 став 1 тач. 1, 2, 
3, 4 и 5 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13) и Правилника о врсти и степену стручне спре-
ме наставника и стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 3/94, 7/96, 
7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 
7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011).

Спремачица
на одређено време до краја школске 2014/2015. године

3 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос за обављање послова спремачице могу се пријави-
ти кандидати који имају I степен стручне спреме, основна школа.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе тражена 
документа: оверена копија дипломе, уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци) и извод из матичне књиге рођених.

ПРОКУПЉЕ
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„Др АЛЕКСА САВИЋ“

18400 Прокупље, Ратка Павловића 20
тел. 027/324-462, 329-093

Наставник практичне наставе
на одређено време до повратка одсутног запосленог

УСЛОВИ: одговарајуће образовање из члана 8 став 3 и 4 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 
и 55/13) и да кандидати доставе документацију из члана 120 став 1, 4 и 5 
истог закона; да кандидат има вишу медицинску школу или високу струков-
ну школу у трајању од три године општег смера, са претходно стеченим 
средњим образовањем за педијатријску сестру - техничара.

СРЕДЊА ШКОЛА БЛАЦЕ
18420 Блаце, Краља Петра I 3

тел. 027/371-533, 371-315

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање за наставника 
те врсте школе или стручног сарадника из члана 8 став 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 
и 53/13), високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), у складу са Законом о високом образовању („Службени 
гласник РС“, бр. 76/5, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев 
од 10. септембра 2005. године или високо образовање на основним студија-
ма у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године. Кандидат треба да има: дозволу за 
рад - лиценцу за наставника, педагога или психолога, односно положен 
стручни испит; најмање пет година радног стажа у области васпитања и 
образовања, након стеченог одговарајућег образовања; држављанство РС; 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: оригинал или оверену фотоко-
пију дипломе о стеченој стручној спреми, оверену фотокопију уверења о 
положеном испиту за лиценцу, односно уверења о положеном стручном 
испиту (дозвола за рад), потврду о радном стажу, уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених, уверење да није под истрагом, нити 
осуђиван (документа не старија од 6 месеци), уверење о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом и ученицима, биографске 
податке са прегледом кретања у служби. Кандидат изабран за директора 
школе који нема положен испит за директора, дужан је да га положи у року 
од годину дана од дана ступања на дужност. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања.

СРЕДЊА ШКОЛА БЛАЦЕ
18420 Блаце, Краља Петра I 3, тел. 027/371-315

Наставник српског језика и књижевности
на одређено време, са 44% радног времена, до повратка 

радника са боловања

УСЛОВИ: да кандидат има високо образовање на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специја-
листичке 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, 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 устано-
ви, у складу са Европским системом преноса бодова или да је у току студија 
положио испите из педагогије и психологије или положио стручни испит 
(испит за лиценцу) и да поседује звање у складу са Правилником о врсти 
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
гимназији („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/90 и „Служ-
бени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 
4/99, 3/03, 4/04, 5/05, 1/07, 7/08, 8/11 и 2/13); 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 месеца, по члану 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 
52/11 и 55/13) и да је држављанин РС.

Наставник енглеског језика
на одређено време, са 44% радног времена, до повратка 

радника са боловања

 Наука и образовање
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УСЛОВИ: да кандидат има високо образовање на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специја-
листичке 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, 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 устано-
ви, у складу са Европским системом преноса бодова или да је у току студија 
положио испите из педагогије и психологије или положио стручни испит 
(испит за лиценцу) и да поседује звање у складу са Правилником о врсти 
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
гимназији („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/90 и „Служ-
бени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 
4/99, 3/03, 4/04, 5/05, 1/07, 7/08, 8/11 и 2/13); 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 месеца по члану 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 
52/11 и 55/13) и да је држављанин РС.

Наставник стручних предмета пољопривреде 
(производња и прерада хране), пољопривредни 

инжењер (одсек сточарство)

УСЛОВИ: да кандидат има високо образовање на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специја-
листичке 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, 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 устано-
ви, у складу са Европским системом преноса бодова или да је у току студија 
положио испите из педагогије и психологије или положио стручни испит 
(испит за лиценцу) и да поседује звање у складу са Правилником о врсти 
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
гимназији („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/90 и „Служ-
бени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 
4/99, 3/03, 4/04, 5/05, 1/07, 7/08, 8/11 и 2/13); 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 месеца по члану 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 
52/11 и 55/13) и да је држављанин РС.

Наставник стручних предмета пољопривреде 
(производња и прерада хране), пољопривредни 
инжењер (практична настава и професионална 

пракса), смер воћарско - виноградарски

УСЛОВИ: да кандидат има високо образовање на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специја-
листичке 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, 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 устано-
ви, у складу са Европским системом преноса бодова или да је у току студија 
положио испите из педагогије и психологије или положио стручни испит 
(испит за лиценцу) и да поседује звање у складу са Правилником о изме-
нама и допунама Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Службени глас-
ник РС - Просветни гласник“, бр. 9/2013 од 17.06.2013. године, а ступио 
је на снагу 25.06.2013. године); 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 месеца по члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) 
и да је држављанин РС.

Наставник математике
са 11% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има високо образовање на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специја-
листичке 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, образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодова или да је у току 
студија положио испите из педагогије и психологије или положио стручни 
испит (испит за лиценцу) и да поседује звање у складу са Правилником 
о изменама и допунама Правилника о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Службени глас-

ник РС - Просветни гласник“, бр. 5/90 и „Службени гласник РС - Просветни 
гласник“, бр. 5/91, 1/92, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 4/99, 3/03, 4/04, 5/05, 1/07, 
7/08, 8/11 и 2/13); 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 
месеца по члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и да 
је држављанин РС.

ОСТАЛО: Кандидат доставља: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству - 
не старије од 6 месеци, лекарско уверење доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду, уверење да кандидат није осуђиван - прибавља 
школа, потврду са факултета о положеним испитима из психологије, педа-
гогије, методике у вредности од 30 бодова и 6 бодова праксе или потврду о 
положеним испитима из педагогије и психологије или потврду о положеном 
стручном испиту.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛОЈЕ ЗАКИЋ“

18430 Куршумлија, Топличка 14
тел. 027/381-124, 389-224

Наставник разредне наставе
ради замене одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор разредне наставе, настав-
ник разредне наставе, професор педагогије са претходно завршеном педа-
гошком академијом или учитељском школом, професор разредне наставе 
и енглеског језика за основну школу, мастер учитељ, дипломирани учитељ 
- мастер, професор разредне наставе и ликовне културе за основну школу.

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запослене са породиљског 
одсуства ради неге детета, за рад у издвојеном одељењу 

Мачковац

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор разредне наставе, настав-
ник разредне наставе, професор педагогије са претходно завршеном педа-
гошком академијом или учитељском школом, професор разредне наставе 
и енглеског језика за основну школу, мастер учитељ, дипломирани учитељ 
- мастер, професор разредне наставе и ликовне културе за основну школу.

Наставник руског језика
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 

60 дана, са 33,3% радног времена, за рад у издвојеном 
одељењу Луково

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор, односно филолог за руски 
језик и књижевност, мастер филогог (студијски програм или главни пред-
мет/профил руски језик), мастер професор језика и књижевности (сту-
дијски програм или главни предмет/профил руски језик).

Наставник српског језика
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

одсуства и одсуства ради неге детета, са 77,7% радног 
времена, за рад у издвојеном одељењу Луково

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор српског језика и књижев-
ности са општом лингвистиком, професор српског књижевности и језика, 
професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу, дипло-
мирани филолог српског језика са јужнословенским језицима, дипломирани 
филолог српске књижевности са јужнословенским књижевностима, профе-
сор односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску 
књижевност, професор, односно дипломирани филолог за југословенску 
књижевност и српскохрватски језик, професор за српскохрватски језик са 
јужнословенским језицима, професор српскохрватског језика са источним и 
западним словенским језицима, професор, односно филолог за југословен-
ску и општу књижевност, професор југословенске књижевности са страним 
језиком, дипломирани филолог за књижевност и српски језик, дипломира-
ни филолог за српски језик и књижевност, професор српског језика и срп-
ске 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 књи-
жевност, Српска филологија (српски језик и лингвистика), Српска књижев-
ност и језик са компаратистиком), мастер професор језика и књижевности 
(студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност и 
језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски језик, 
Српска књижевност, Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија 
(српски језик и лингвистика), Филологија, модули: Српски језик и Српски 
језик и компаративна књижевност.

ОСТАЛО: да кандидати испуњавају услове прописане чл. 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 
52/11 и 55/13): образовање из психолошких, педагошких и методичких 
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дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у скла-
ду са ЕСПБ; 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 чл. 8 став 4 Закона; доказ о знању српс-
ког језика на ком се изводи васпитно-образовни рад у школи; доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење); да нису осуђивани правноснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс са краћом биографијом, 
кандидат је дужан да приложи: оригинал или оверену копију дипломе, 
оригинал или оверену копију уверења о држављанству (не старије од 6 
месеци) и извод из матичне књиге рођених. Уверење о психофизичкој и 
здравственој способности за рад са ученицима (лекарско уверење) - под-
носи примљени кандидат, пре закључивања уговора о раду. Уверење о 
неосуђиваности прибавља школа. У поступку одлучивања о избору дирек-
тор врши ужи избор кандидата које упућује на претходну проверу психофи-
зичке способности за рад са децом и ученицима, коју врши Национална 
служба за запошљавање, применом стандардних метода, у року од 8 дана 
од дана истека рока за подношење пријава. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Одлука о избору кандидата 
доноси се у законском року. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање.

СМЕДЕРЕВО
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „МИЛИЈА РАКИЋ“

11420 Смедеревска Паланка, Церовац

Оглас објављен 15.10.2014. године у публикацији „Послови“, за 
радно место: наставник физике, за 12 сати недељно (30% радног 
времена), на одређено време до повратка запосленог на функ-
цији директора школе, поништава се у целости.

ОШ „БРАНИСЛАВ НУШИЋ“
11300 Смедерево, Балканска 31

тел. 026/4617-378

Наставник математике
на одређено време до повратка радника са боловања

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: одговарајуће образовање; 
да је држављанин Републике Србије; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања; да зна језик на ком 
се остварује образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотpуне 
пријаве неће се узимати у разматрање. Уз пријаву на конкурс приложи-
ти: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о 
држављанству Републике Србије, доказ да кандидат зна језик на ком се 
остварује образовно-васпитни рад.

СОМБОР
ОШ „МАРКО ОРЕШКОВИЋ“
25252 Бачки Грачац, Личка 16

тел. 025/767-503

Професор српског језика
на одређено време до повратка запосленог са боловања

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из члана 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања: одговарајуће високо образовање из чла-
на 8 Закона и Правилника о врсти стручне спреме, професор српског језика 
- VII/1 степен стручне спреме, професор српског језика и књижевности и 
друго по Правилнику; да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. Уз 
пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној 
спреми, уверење о држављанству (не старије од шест месеци), уверење о 
некажњавању (не старије од шест месеци) - по избору, а пре закључења 
уговора, лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима (по избору), а пре закључења уговора. 
Пријаве са наведеним доказима слати на адресу школе, са назнаком: „За 
конкурс“, у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Контакт телефон: 025/767-503. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„АВРАМ МРАЗОВИЋ“

25000 Сомбор, Подгоричка 2
тел. 025/412-941

Професор разредне наставе
на одређено време до повратка одсутног запосленог са 

јавне функције

УСЛОВИ: оверена фотокопија дипломе о завршеном одговарајућем висо-
ком образовању, у складу са чл. 8 Закона о основама образовања и васпи-
тања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи; уверење или потврду високошколске уста-
нове о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на стеченом на високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања од најамње 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова; уверење о држављанству Републике 
Србије; фотокопија личне карте. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

25000 Сомбор, Славише Вајнера Чиче бб
тел. 025/440-431

Наставник физике
на одређено време ради замене раднице на породиљском 

одсуству, за 20% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајући степен и врсту школске спреме: 
на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са 
Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутен-
тично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10.09.2005. године; на основ-
ним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10.09.2005. године; знање у складу са Правилником 
о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 6/96...3/2010); да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
држављанство Републике Србије; образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплона 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. Уз пријаву под-
нети: уверење о држављанству Републике Србије - оригинал или оверена 
фотокопија; оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; доказ о образовању из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова; биографију - CV; уколико 
је лице са радним искуством - податке о радном искуству и пословима које 
је обављао. Уверење да кандидати нису осуђивани прибавља школа по 
службеној дужности. Лекарско уверење подноси изабрани кандидат, пре 
закључења уговора о раду. У поступку одлучивања о избору наставника 
и стручног сарадника директор врши ужи избор кандидата које упућује на 
претходну проверу психофизичких способности за рад са ученицима, коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизо-
ваних поступака. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАТСТВО - ЈЕДИНСТВО“

25211 Светозар Милетић, Трг слободе 1

Наставник мађарског језика
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 

60 дана, односно до повратка запосленог са функције на 
коју је изабран, за 94% радног ангажовања

УСЛОВИ: потребна стручна спрема у складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи: про-
фесор, односно дипломирани филолог за мађарски језик и књижевност, 
мастер филолог (студијски програм или главни предмет/профил мађар-
ски језик), мастер професор језика и књижевности (студијски програм или 
главни предмет/профил мађарског језика); да кандидат испуњава следеће 
услове: да има одговарајуће образовање стечено на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10.09.2005. године или на студијама у трајању од најмање 
4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. 

 Наука и образовање

Национална служба 
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године. Кандидати морају да имају 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 прак-
се у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (доказ о 
испуњености овог услова кандидат је одговарајућа потврда високошколске 
установе) или да је кандидат положио испит из педагогије и психологије 
или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу; да испуњава 
услов у погледу стручне спреме у складу са Правилником о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи; знање језика 
на ком се остварује образовно-васпитни рад; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; држављанство Репу-
блике Србије; да није осуђиван у складу са чл. 120 став 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат прилаже: уверење о држављанству - оверен 
препис/фотокопију; оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању или уверење о стеченом образовању (ако диплома није уручена) 
- не старије од 6 месеци; доказ о знању језика на ком се остварује образов-
но-васпитни рад (доказ о стеченом средњем, вишем или високом образо-
вању на језику на ком се остварује образовно-васпитни рад, односно доказ 
о положеном испиту из тог језика по програму одговарајуће високошколске 
установе). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у обзир. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

СУБОТИЦА
ОШ „ВЛАДИМИР НАЗОР“

24213 Ђурђин, Владимира Назорa 43
тел. 024/4768-035

Професор биологије
на одређено време до повратка запослене са породиљског 
одсуства, са 70% радног времена, на српском и хрватском 

наставном језику

УСЛОВИ: професор биологије, дипломирани биолог, дипломирани моле-
куларни биолог и физиолог, професор биологије и хемије, дипломирани 
биолог, смер заштите животне средине, дипломирани биолог - еколог, 
дипломирани професор биологије и хемије, професор биологије - геогра-
фије, професор биологије - хемије, професор биологије - физике, професор 
биологије - информатике, професор биологије - математике, дипломирани 
професор биологије - мастер, дипломирани биолог - мастер, дипломирани 
професор биологије - хемије, мастер, дипломирани професор биологије - 
географије, мастер, дипломирани молекуларни биолог - мастер, дипломи-
рани биолог заштите животне средине, мастер биолог, мастер професор 
биологије, мастер професор биологије и географије, мастер професор био-
логије и хемије. Наставу из предмета одређених у ставу 1 члана 3 Пра-
вилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи могу да изводе и лица која су завршила двопредметне 
студије на факултету, ако су на том факултету савладала програм из тих 
предмета у трајању од осам семестара.

Шеф рачуноводства
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

одсуства, са 50% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани економиста - мастер или дипломирани економиста 
који је стекао високо образовање на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, као и лице које има високо образовање на студијама 
првог степена (основне академске, односно струковне студије), студијама 
у трајању од три године или више образовање економског смера, са стече-
ним стручним звањем из области рачуноводства и које испуњава све друге 
услове прописане за заснивање радног односа.

Васпитач
на одређено времедо повратка запослене са породиљског 

одсуства

УСЛОВИ: васпитно-образовни рад у предшколској установи остварују вас-
питачи: васпитач и дефектолог - васпитач.

ОСТАЛО: Поред општих услова прописаних чл. 120 и 121 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, кандидат треба да има одговарајуће 
образовање: наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице које је 
стекло одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке академске студије или специја-
листичке 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; изузетно, наставник и васпитач јесте и лице 
са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог сте-
пена (основне академске, односно струковне студије), студијама у трајању 
од три године или вишим образовањем; послове васпитача у предшколској 
установи може да обавља лице са стеченим одговарајућим високим обра-
зовањем на студијама првог степена, студијама другог степена, студијама 
у трајању од три године, вишим образовањем, односно са одговарајућим 
средњим образовањем, у складу са посебним законом; лице из ст. 2 и 3 

овог члана мора да има образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом преноса бодова; одговарајући про-
фил занимања по Правилнику о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи - Правилник је објављен у „Сл. 
гласнику - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење) - доказ о психолошкој процени за рад са децом и ученицима; 
држављанство Републике Србије; доказ да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања - прибавља школа. Када се образов-
но-васпитни рад остварује на језику националне мањине, лице мора да има 
и доказ о знању језика на ком се остварује образовно-васпитни рад. Посло-
ве наставника и стручног сарадника у школи у којој се образовно-васпитни 
рад остварује на језику националне мањине, осим за ромски језик, може да 
обавља лице које је стекло средње, више или високо образовање на језику 
националне мањине или је положило испит из тог језика по програму одго-
варајуће високошколске установе. Проверу психофизичких способности за 
рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошља-
вања, применом стандардизованих поступака, по истеку рока за пријављи-
вање. Тестирање кандидата у погледу психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са ученицима врши надлежна здравствена установа. 
Докази о испуњености услова под тач. 1 и 4 подносе се уз пријаву на кон-
курс, а под тач. 2 и 3 - пре закључења уговора о раду, а доказ под тачком 5 
овог члана - прибавља школа. Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс 
поднесе: кратку биографију, оверен препис (фотокопију) дипломе о стече-
ном образовању, уверење о држављанству (оригинал или оверену фотоко-
пију), за радно место на ком се настава изводи на језику националне мањи-
не потребно је поднети доказ о знању језика (завршено средње, више или 
високо образовање на језику националне мањине - за извођење наставе на 
хрватском језику). Пријаве на конкурс слати на адресу школе. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

 УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ

24000 Суботица, Сегедински пут 9-11

Сарадник у звање асистента са докторатом за ужу 
област Квантитативни методи у економији

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктор наука - економ-
ске науке. Поред наведених услова, кандидати треба да испуне и друге 
услове прописане одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник 
РС“, бр. 76/05, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), Статута Универзитета у 
Новом Саду од 28.12.2010. године, са изменама и допунама од 23.03.2012. 
године, 11.10.2012. године, 26.02.2013. године и 15.11.2013. године, Ста-
тута Економског факултета у Суботици бр. 01-5589 од 25.11.2011. годи-
не, са изменама и допунама од 06.03.2013. године и Правилника о избо-
ру наставника и сарадника Економског факултета у Суботици бр. 01-141 
од 15.01.2013. године, са изменама и допунама од 07.03.2013. године. Уз 
пријаву приложити: биографију са подацима о досадашњем раду, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, оверене фотоко-
пије диплома, списак радова и саме радове, потврду о томе да лице није 
правноснажном пресудом осуђено за кривично дело против полне слобо-
де, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или 
примања мита у обављању послова у високошколској установи, као и све 
остале доказе који упућују на испуњеност услова предвиђених Законом, 
Статутом Универзитета, Статутом Факултета и Правилником Факултета. 
Пријаве кандидата са прилозима подносе се Економском факултету у Субо-
тици, Сегедински пут 9-11, у року од 8 дана од дана објављивања. Непотпу-
не и неблаговремено достављене пријаве неће се разматрати.

Сарадник у звање асистента са докторатом за ужу 
област Информациони системи и инжењеринг

на одређено време од три године

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктор наука - пословна 
информатика. Поред наведених услова, кандидати треба да испуне и друге 
услове прописане одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник 
РС“, бр. 76/05, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), Статута Универзитета у 
Новом Саду од 28.12.2010. године, са изменама и допунама од 23.03.2012. 
године, 11.10.2012. године, 26.02.2013. године и 15.11.2013. године, Ста-
тута Економског факултета у Суботици бр. 01-5589 од 25.11.2011. годи-
не, са изменама и допунама од 06.03.2013. године и Правилника о избо-
ру наставника и сарадника Економског факултета у Суботици бр. 01-141 
од 15.01.2013. године, са изменама и допунама од 07.03.2013. године. Уз 
пријаву приложити: биографију са подацима о досадашњем раду, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, оверене фотоко-
пије диплома, списак радова и саме радове, потврду о томе да лице није 
правноснажном пресудом осуђено за кривично дело против полне слобо-
де, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или 
примања мита у обављању послова у високошколској установи, као и све 
остале доказе који упућују на испуњеност услова предвиђених Законом, 
Статутом Универзитета, Статутом Факултета и Правилником Факултета. 

 Наука и образовање



Бесплатна публикација о запошљавању 49  29.10.2014.  |  Број 593 |   

Пријаве кандидата са прилозима подносе се Економском факултету у Субо-
тици, Сегедински пут 9-11, у року од 8 дана од дана објављивања. Непотпу-
не и неблаговремено достављене пријаве неће се разматрати.

Сарадник у звање сарадника у настави за ужу област 
Маркетинг

на одређено време од једне године

УСЛОВИ: VI/2 или VII степен стручне спреме, економиста или дипломирани 
економиста, студент мастер академских или специјалистичких академских 
студија који је студије првог степена завршио са укупном просечном оценом 
најмање осам. Поред наведених услова, кандидати треба да испуне и друге 
услове прописане одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник 
РС“, бр. 76/05, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), Статута Универзитета у 
Новом Саду од 28.12.2010. године, са изменама и допунама од 23.03.2012. 
године, 11.10.2012. године, 26.02.2013. године и 15.11.2013. године, Ста-
тута Економског факултета у Суботици бр. 01-5589 од 25.11.2011. годи-
не, са изменама и допунама од 06.03.2013. године и Правилника о избо-
ру наставника и сарадника Економског факултета у Суботици бр. 01-141 
од 15.01.2013. године, са изменама и допунама од 07.03.2013. године. Уз 
пријаву приложити: биографију са подацима о досадашњем раду, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, оверене фотокопије 
диплома, потврду о статусу студента на студијама другог степена, списак 
радова и саме радове, потврду о томе да лице није правноснажном пре-
судом осуђено за кривично дело против полне слободе, фалсификовања 
јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у 
обављању послова у високошколској установи, као и све остале доказе који 
упућују на испуњеност услова предвиђених Законом, Статутом Универзите-
та, Статутом Факултета и Правилником Факултета. Пријаве кандидата са 
прилозима подносе се Економском факултету у Суботици, Сегедински пут 
9-11, у року од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремено 
достављене пријаве неће се разматрати.

Сарадник у звање сарадника у настави за ужу област 
Менаџмент

на одређено време од једне године

УСЛОВИ: VI/2 или VII степен стручне спреме, економиста или дипломирани 
економиста, студент мастер академских или специјалистичких академских 
студија који је студије првог степена завршио са укупном просечном оценом 
најмање осам. Поред наведених услова, кандидати треба да испуне и друге 
услове прописане одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник 
РС“, бр. 76/05, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), Статута Универзитета у 
Новом Саду од 28.12.2010. године, са изменама и допунама од 23.03.2012. 
године, 11.10.2012. године, 26.02.2013. године и 15.11.2013. године, Ста-
тута Економског факултета у Суботици бр. 01-5589 од 25.11.2011. годи-
не, са изменама и допунама од 06.03.2013. године и Правилника о избо-
ру наставника и сарадника Економског факултета у Суботици бр. 01-141 
од 15.01.2013. године, са изменама и допунама од 07.03.2013. године. Уз 
пријаву приложити: биографију са подацима о досадашњем раду, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, оверене фотокопије 
диплома, потврду о статусу студента на студијама другог степена, списак 
радова и саме радове, потврду о томе да лице није правноснажном пре-
судом осуђено за кривично дело против полне слободе, фалсификовања 
јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у 
обављању послова у високошколској установи, као и све остале доказе који 
упућују на испуњеност услова предвиђених Законом, Статутом Универзите-
та, Статутом Факултета и Правилником Факултета. 

Пријаве кандидата са прилозима подносе се Економском факултету у Субо-
тици, Сегедински пут 9-11, у року од 8 дана од дана објављивања. Непотпу-
не и неблаговремено достављене пријаве неће се разматрати.

МУЗИЧКА ШКОЛА СУБОТИЦА
24000 Суботица, Штросмајерова 3

тел. 024/525-672

Наставник корепетиције за средњу музичку школу
са 50% радног времена, на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник клавира за основну музичку школу
са 50% радног времена, на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник италијанског језика
са 20% радног времена, за средњу музичку школу, на 

одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60 
дана

Наставник хармонике
са 55% радног времена, за средњу музичку школу, на 

одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60 
дана

УСЛОВИ: За пријем у радни однос кандидат треба да испуњава следеће 
услове: високо образовање (VII степен) и одговарајућа стручна спрема 
предвиђена Правилником о степену и врсти образовања наставника у 
основној музичкој школи, односно Правилником о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним шко-
лама; да има психофизичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се ост-
варује образовно-васпитни рад (чл. 121 ст. 7 Закона о основама система 
образовања и васпитања: послове наставника и стручног сарадника, осим 
за ромски језик, може да обавља лице које је стекло средње, више или 
високо образовање на језику на ком се остварује образовно-васпитни рад 
или је положило испит из тог језика по програму одговарајуће високош-
колске установе); образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина из члана 8 став 4 овог закона. Наставник, васпитач или стручни 
сарадник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије 
или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има 
образовање из члана 8 став 4 овог закона (члан 8 став 4 - лице из става 2 и 
3 овог члана мора да има образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дицсиплина стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од намање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова).

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати треба да доставе: кратку биографију, уве-
рење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење или 
диплому о стеченом образовању, доказ о знању језика на ком се изводи 
образовно-васпитни рад - српски језик (сведочанство или диплома о завр-
шеној средњој, вишој или високој школи из које је видљиво да је канди-
дат стекао образовање на језику на ком се изводи настава или уверење о 
положеном испиту из тог језика по програму одговарајуће високошколске 
установе), доказ да кандидат поседује знање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина (потврда са факултета, додатак дипломи из кога 
је видљиво да је кандидат положио одговарајуће испите или уверење о 
положеном стручном испиту или испиту за лиценцу), све у оригиналу или 
у овереној фотокопији. Доказ да кандидат има здравствену способност за 
рад са децом и ученицима доставља се пре закључивања уговора о раду. 
Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима извр-
шиће надлежна служба за запошљавање. Доказ 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 - школа 
ће прибавити по службеној дужности од МУП-а, за изабраног кандидата. 
Пријаве се могу предати лично у секретаријату школе, радним данима, од 
08,00 до 14,00 часова или послати поштом на адресу школе: Штросмајеро-
ва 3, 24000 Суботица. Број телефона за информације: 024/525-672. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

ШАБАЦ
ТЕХНИЧКА ШКОЛА ШАБАЦ
15000 Шабац, Бањичких жртава 2

тел. 015/341-028

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају услове прописане чланом 8 став 2, 
чланом 59 и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС“, бр. 55/2013): да имају одговарајуће високо 
образовање: 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 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; одговарајуће образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања, за наставника ове врсте школе и подручја рада 
(електротехника, машинство и обрада метала, грађевинарство и геодезија 
и саобраћај) или за педагога и психолога; да поседују лиценцу, односно 
положен стручни испит, обуку и положен испит за директора установе (с 
обзиром да програм обуке за директора школе и Правилник о полагању 
испита за директора школе нису донети, изабрани кандидат биће у обаве-
зи да савлада обуку и положи испит за директора на начин и у року који 
пропише министар); најмање 5 година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
држављанство Републике Србије; да знају језик на ком се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Директор се бира на мандатни период од четири годи-
не и нема ограничења за поновни избор. Директору школе мирује радни 
однос за време првог изборног периода на радном месту са ког је изабран.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оригинал 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 
оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном испиту за лицен-
цу, односно стручном испиту; оригинал или оверену фотокопију потврде о 
радном искуству у трајању од најмање 5 година у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; доказ 

 Наука и образовање



   |  Број 593 |  29.10.2014. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs50 

о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству, оригинал 
или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци); извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци); 
уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику, канди-
дат доставља доказ од одговарајуће високошколске установе о познавању 
језика на ком се изводи образовно-васпитни рад; преглед кретања у служ-
би са биографским подацима; доказ о физичкој, психичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење, не старије од 
6 месеци); доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања - школа прибавља по службеној дужности под-
ношењем захтева МУП-у РС ради издавања извода из казнене евиденције. 
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са конкурсном 
документацијом достављају се секретаријату школе или поштом на адресу 
школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе 
и на број телефона: 015/341-028.

ОШ „СТОЈАН НОВАКОВИЋ“
15000 Шабац, Војводе Јанка Стојићевића 38

Наставник физике
на одређено време до повратка запослене са породиљксог 

одсуства и одсуства са рада ради неге детета

Школски психолог
на одређено време, најдуже до краја школске 2014/2015. 

године

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају следеће услове: одговарајуће образо-
вање, односно да поседују VII степен стручне спреме у складу са чланом 8 
став 2 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013); 
да имају психичку, физичку и здравствену способност (лекарско уверење 
доставља кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о раду); да 
нису осуђивани 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; да знају језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати 
на адресу школе. Кандидати уз пријаву треба да доставе следећа докумен-
та: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверену фотоко-
пију уверења о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци) и 
извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци). Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити код секретара школе и на бројеве телефона: 
015/334-910 и 334-911.

УЖИЦЕ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ

31000 Ужице, Трг Светог Саве 36
тел. 031/521-952

Наставник у звању доцента за ужу научну област 
Српски језик и књижевност, Методика наставе 

српског језика и књижевности

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, стечен научни назив: доктор дидак-
тичко-методичких наука (са претходно завршеним основним и магистарс-
ким студијама на филолошком, односно филозофском факултету).

Асистент за ужу научну област Методика наставе 
српског језика и књижевности

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, магистар наука из одговарајуће 
области (дидактичко-методичке науке, филолошке науке) коме је при-
хваћена тема докторске дисертације, који је претходне нивое студија завр-
шио са укупном просечном оценом најмање осам (из истих области) и који 
показује смисао за наставни рад, односно студент докторских студија који 
је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање 
осам и који показује смисао за наставни рад.

Асистент за ужу научну област Ликовна култура, 
Методика наставе ликовне културе

УСЛОВИ: студент докторских студија из одговарајуће области који је прет-
ходне нивое студија завршио на учитељском факултету са укупном про-
сечном оценом најмање осам из истих области и који показује смисао за 
наставни рад.

ОСТАЛО: Пријаве са потпуном документацијом подносе се на адресу 
Факултета. Кандидати поред општих услова прописаних Законом о високом 
образовању и Статутом Учитељског факултета у Ужицу, морају поднети 

доказ о неосуђиваности за кривично дело против полне слободе, фалси-
фиковања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања 
мита у обављању послова у високошколској установи. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у обзир.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БОГОСАВ ЈАНКОВИЋ“

31242 Кремна
тел. 031/3808-495

Професор разредне наставе
за рад у ИО Биоска, настава у кућним условима, на 

одређено време до краја школске године

Професор енглеског језика
са 88% радног времена, на одређено време до повратка 

раднице са породиљског одсуства

УСЛОВИ: одговарајуће образовање на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистич-
ке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 
10.09.2005. године или на основним студијама у трајању до најмање 4 годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; 
да кандидат испуњава услове из члана 8 став 2 и 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 52/11 и 55/13), 
односно да има образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу 
са ЕСПБ; кандидат треба да испуњава услове у погледу врсте стручне спре-
ме предвиђене Правилником о врсти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 
6/08, 8/08, 11/08, 2/09, 4/09, 9/09, 3/10 и 11/12).

Васпитач
за рад у ИО Биоска, на одређено време до краја школске 

године

УСЛОВИ: висока или виша стручна спрема сходно члану 39 Закона о 
предшколском образовању и васпитању.

ОСТАЛО: Кандидати морају испуњавати услове из члана 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. Уз пријаву приложити: диплому о 
стечној стручној спреми (оверена фотокопија) и уверење о држављанству 
(оверена фотокопија, не старија од 6 месеци). Доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности доставља кандидат који буде изабран, пре 
закључивања уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа. 
Пријаве са потпуном документацијом слати на адресу школе, са назнаком: 
„За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у раз-
матрање.

УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА ШКОЛА
31310 Чајетина, Сердара Мићића 5

тел. 031/831-184

Наставник математике
на одређено време до 31.08.2015. године

Наставник математике
са 73% радног времена, на одређено време до 31.08.2015. 

године

Наставник физике
са 30% радног времена, на одређено време до 31.08.2015. 

године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове за пријем у радни однос из члана 
120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/09, 52/11 и 55/13); да поседује одговарајуће образовање у складу 
са Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 
11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 5/11, 8/11, 9/13 и 6/14). Уз пријаву 
на конкурс потребно је приложити доказ о одговарајућем образовању и 
уверење о држављанству РС. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати.

Национална служба 
за запошљавање

 Наука и образовање
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ОШ „ЈОРДАН ЂУКАНОВИЋ“
31263 Варда

тел. 031/888-034

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава услове 
прописане чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, односно следеће услове: поседовање одговарајућег 
високог образовања из члана 8 став 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (високо образовање стечено на студијама другог сте-
пена - мастер академске студије, спедијалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије, по пропису који уређује високо обра-
зовање 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), за наставника основне школе, педагога или психолога; 
поседовање дозволе за рад (лиценце); поседовање психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и ученицима; држављанство РС; 
неосуђиваност правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
најмање 5 године рада у установи на пословима образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања. Директор школе се бира на 
период од 4 године. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављи-
вања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. 
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ о држављанству 
(извод из матичне књиге рођених или уверење о држављанству), оверен 
препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен препис/фото-
копију документа о положеном испиту за лиценцу, доказ о знању језика 
на ком се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одго-
варајуће образовање стекли на том језику), потврду о радном искуству, 
преглед кретања у служби са биографским подацима (необавезно), доказе 
о стручним и организационим способностима (необавезно). Пријаве се пре-
дају лично у просторијама школе или поштом, на адресу школе, са назна-
ком: „Пријава на конкурс“. Ближе информације на горенаведени број теле-
фона и код секретара школе.

ГИМНАЗИЈА „ЈОСИФ ПАНЧИЋ“
Бајина Башта, Вука Караџића 32

тел. 031/865-665
e-mail: gjosifpancic@open.telekom.rs

Наставник немачког језика
на одређено време до 12 месеци, могућност заснивања 

радног односа на неодређено време

УСЛОВИ: дипломирани филолог за немачки језик, мастер филолог за 
немачки језик, без обзира на радно искуство. Конкурс је отворен до попуне 
радног места. Заинтересовани кандидати могу радне биографије да доста-
ве мејлом или да се јаве на горенаведени број телефона, лицу за контакт: 
Радовану Гавриловићу.

ВРАЊЕ
ОСНОВНА ШКОЛА

„ВОЈВОДА РАДОМИР ПУТНИК“
17514 Џеп

тел. 017/479-130, 479-240

Наставник енглеског језика
за 12 часова у централној школи у Џепу, са 60% радног 

времена, на одређено време до повратка раднице са 
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: услови сагласно Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник“, бр. 11/2012). Кандидати треба да испуњавају услове про-
писане чл. 8 став 2 и чл. 120 став 1 Закона о основама система образовања 
и васпитања, као и услове предвиђене систематизацијом радних места. Уз 
пријаву приложити: оверен доказ о школској спреми (диплома), уверење о 
држављанству - не старије од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених 
(оверен), лице мора да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни 
рад. Потврду да лице није осуђивано за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца из чл. 120 став 
1 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавиће школа. 
Лекарско уверење подноси се пре закључења уговора о раду, и то од стра-
не лица које је примљено по конкурсу. 

Проверу психофизичких способности за рад са ученицима обавља надлеж-
на служба за послове запошљавања у Врању, са кандидатима који уђу у 
ужи избор, а испуњавају услове конкурса, применом стандардизованих 
поступака, сходно члану 130 став 5 Закона. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Пријаве подносити на адресу школе.

ПОНОВО ОГЛАШАВА
ОСНОВНА ШКОЛА
„НАИМ ФРАШЕРИ“

17520 Бујановац
тел. 017/651-304

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које има: 1. високо 
образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), образовање из чла-
на 8 став 3 истог закона (високо образовање на студијама првог степена, 
студијама у трајању од три године или више образовање); 2. да има лицен-
цу за наставника, педагога или психолога, односно положен стручни испит; 
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 из члана 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања; 4. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 5. најмање 5 година рада на пословима образовања и 
васпитања из члана 8 став 2 Закона (редни бр. 1, тачка а), односно најмање 
10 година рада на пословима образовања из члана 8 став 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (редни бр. 1, тачка б); 6. држављан-
ство Републике Србије; 7. да зна језик на ком се остварује образовно-вас-
питни рад. Кандидати који имају одговарајуће образовање из члана 8 став 
2 и 3 Закона - равноправни су (поновљен конкурс).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: биографске податке, 
оверен препис дипломе о завршеном факултету, оверен препис уверења о 
положеном стручном испиту (лиценца), потврду о радном искуству са пода-
цима о пословима које је обављао, уверење о држављанству и извод из 
матичне књиге рођених (не старије од шест месеци) и доказ о знању језика 
на ком се остварује образовно-васпитни рад. Доказ о испуњености услова 
из става 1 тачка 4 овог конкурса - подноси се пре закључења уговора о 
раду, а доказ из става 1 тачка 3 - прибавља школа. Директор школе бира 
се за период од 4 године. Мандат директора тече од дана ступања на рад. 
Настава у школи изводи се на албанском језику. Рок за подношење пријава 
је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се разматрати. Ближа обавештења могу се 
добити у школи или на број телефона: 017/651-304. Пријаве се подносе 
на адресу школе, број телефона: 017/651-304, од 07,00 до 14,00 часова. 
Кандидати ће писмено бити обавештени о резултату конкурса, у року од 8 
дана по извршеном избору.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА У ВРАЊУ
17500 Врање, Булевар АВНОЈ-а 2

тел. 017/414-580

Наставник српског језика и књижевности
са 83,33% радног времена, на одређено време до повратка 

раднице са породиљског одсуства

УСЛОВИ: Поред услова за пријем у радни однос предвиђених чланом 120 
Закона о основама система образовања и васпитања, кандидати треба да 
испуњавају и следеће услове у погледу степена стручне спреме и звања: 
професор југословенске књижевности са страним језиком, професор српс-
ког језика и књижевности, професор српске књижевности и језика, профе-
сор српске књижевности и језика са општом књижевношћу, дипломирани 
филолог за књижевност и српски језик, дипломирани филолог за српски 
језик и књижевност, дипломирани филолог српског језика са јужносло-
венским језицима, професор југословенске књижевности и српског језика, 
мастер професор језика и књижевности (студијски програми: српски језик 
и српска књижевност), мастер професор језика и књижевности (србиста) 
студијски програм српска филологија: српски језик и лингвистика, мастер 
професор језика и књижевности (србиста) (студијски програми: српска 
књижевност, српска књижевност и језик), мастер филолог (студијски про-
грам филологија, модули: српски језик и српски језик и компаративна књи-
жевност), мастер филолог (студијски програм српски језик и књижевност).

Наставник стручних предмета у подручју рада: 
машинство и обрада метала

на одређено време до повратка раднице са породиљског 
одсуства

УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер, дипломирани инжењер 
машинства, мастер инжењер машинства, претходно завршене студије 
првог степена - основне академске студије у области машинства.

ОСТАЛО: У поступку одлучивања о избору наставника, васпитача и струч-
ног сарадника, директор врши ужи избор кандидата које упућује на прет-
ходну психолошку процену способности за рад са децом и ученицима, у 
року од осам дана од дана истека рока за подношење пријава. Психолошку 
процену за рад са децом и ученицима врши Национална служба за запо-
шљавање, применом стандардизованих поступака. Сву потребну докумен-
тацију доставити на адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања. 
Непотпуна и неблаговремена документација неће се разматрати.
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ОШ „1. МАЈ“
Вртогош, Народног фронта бб

17521 Ристовац
тел. 017/445-323

Наставник српског језика
за 94,44% радног времена, на одређено време до повратка 
радника са неплаћеног одсуства, за рад у матичној школи у 

Вртогошу

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове према Закону о основама система 
образовања и васпитања и Правилника о врсти и степену стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној школи; одговарајуће образо-
вање; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и уче-
ницима; да је држављанин Републике Србије; да зна језик на ком се оства-
рује образовно-васпитни рад; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Уз пријаву кандидат треба да приложи: 
извод из матичне књиге рођених, доказ о држављанству Републике Србије, 
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, 
оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу (осим за приправнике и друга лица која 
могу засновати радни однос без положеног одговарајућег испита), уве-
рење суда да против кандидата није покренута истрага, нити подигнута 
оптужница за кривично дело из надлежности суда - које није старије од 6 
месеци. Лекарско уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима - доставља изабрани кандидат, 
пре закључења уговора о раду. Уверење да кандидат није осуђиван - шко-
ла прибавља по службеној дужности. Директор врши ужи избор кандида-
та које упућује на претходну психолошку процену способности коју врши 
Национална служба за запошљавање, применом стандардизованих посту-
пака. Уколико је већ извршена процена психолошке способности за рад са 
децом и ученицима, назначити у пријави када је и где извршена. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве сла-
ти на адресу: ОШ „1. мај“, Вртогош, Народног фронта бб, 17521 Ристовац, 
са назнаком: „За конкурс“. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе, на број телефона: 017/445-323.

ОШ „СВЕТИ САВА“
17510 Владичин Хан, Ђуре Јакшића бб

тел. 017/474-733

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу Кржинце, на одређено време 

до краја школске 2014/2015. године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове за пријем у радни однос у установи 
за образовање и васпитање - чл. 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13): одговарајуће 
образовање из чл. 8 став 2 и 4 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и Правилника о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи (Просветни преглед) и Правилника о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 5/91 и 
др. и 7/08) и измене и допуне (подноси кандидат уз пријаву на конкурс); 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученици-
ма (кандидат подноси приликом пријема у радни однос, а пре закључења 
уговора о раду); да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (доказ о испуњености овог услова прибавља школа); 
држављанство РС (кандидат подноси уз пријаву на конкурс у оригиналу 
- не старије од 6 месеци); одговарајуће образовање из чл. 8 став 2 и 4 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09, 52/11 и 55/13) и да кандидат зна језик на ком се остварује образов-
но-васпитни рад. Уз пријаву кандидат треба да достави: диплому о стече-
ном одговарајућем високом образовању из чл. 8 Закона о основама система 
образовања и васпитања, оверен препис дипломе или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању, доказ о држављанству РС 
(уверење о држављанству, оригинал, не старији од 6 месеци), биографију, 
извод из матичне књиге рођених или оверену фотокопију извода, не ста-
рију од 6 месеци, диплому о стеченом одговарајућем високом образовању 
или доказ о знању језика на ком се остварује образовно-васпитни рад. Пот-
пуном пријавом сматра се пријава која садржи биографију и у прилогу све 
доказе о испуњености услова за избор чије се прилагање захтева конкур-
сом. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Благовременом пријавом 
на конкурс сматра се пријава која је непосредно предата школи пре истека 
рока утврђеног у конкурсу или је пре истека тог рока предата пошти у обли-
ку препоручене пошиљке. Пријаву са потребном документацијом слати на 
адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.

УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У ВРАЊУ
УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
17500 Врање, Партизанска 14

тел/факс: 017/422-962, 421-633

Сарадник у звање асистента за ужу научну област 
Српски језик

на одређено време 36 месеци

УСЛОВИ: студент докторских студија филолошких наука из области српс-
ког језика, магистар филолошких наука који има одобрену тему докторске 
дисертације из области српског језика. Посебан услов: укупна просечна 
оцена на претходним/претходном нивоу студија најмање осам и способ-
ност за наставни рад.

Сарадник у звање асистента за ужу научну област 
Методика наставе српског језика и књижевности

на одређено време 36 месеци

УСЛОВИ: студент докторских студија за образовање учитеља или магистар 
дидактичко-методичких наука који има одобрену тему докторске дисерта-
ције из области методике разредне наставе. Посебан услов: укупна просеч-
на оцена на претходним/претходном нивоу студија најмање осам и способ-
ност за наставни рад.

Сарадник у звање асистента за ужу научну област 
Методика наставе природе и друштва

на одређено време 36 месеци

УСЛОВИ: студент докторских студија за образовање учитеља или магистар 
дидактичко-методичких наука који има одобрену тему докторске дисерта-
ције из области методике разредне наставе. Посебан услов: укупна просеч-
на оцена на претходним/претходном нивоу студија најмање осам и способ-
ност за наставни рад.

Сарадник у звање асистента за ужу научну област 
Методика наставе музичке културе

на одређено време 36 месеци

УСЛОВИ: студент докторских студија за образовање учитеља или из 
области музичке културе или магистар дидактичко-методичких наука или 
музичке културе који има одобрену тему докторске дисертације из наведе-
них области. Посебан услов: укупна просечна оцена на претходним/прет-
ходном нивоу студија најмање осам и способност за наставни рад.

Сарадник у звање сарадника у настави за ужу научну 
област Педагогија

на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: студент мастер студија из области педагогије. Посебан услов: 
просечна оцена на претходном нивоу студија најмање осам и способност 
за наставни рад.

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву подноси: биографију, библиографију (списак 
научних и стручних радова и саме радове, уколико их има), оверен пре-
пис диплома о завршеним студијама и потврду о статусу студента одгова-
рајућег нивоа студија или одлуку о прихваћеној - одобреној теми докторске 
дисертације. Пријава се подноси Учитељском факултету у Врању, Парти-
занска 14, у року од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће бити разматране.

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
17530 Сурдулица, Дринске дивизије 6

тел. 017/815-250

1. Наставник математике
на одређено време до повратка раднице са породиљског 

одсуства

2. Васпитач у припремном предшколском одељењу
на одређено време до 31.08.2015. године

3. Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 2014/2015. године, 

односно до 31.08.2015. године

УСЛОВИ: За радно место наставника математике: одговарајуће високо 
образовање у складу са чланом 8 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013); 
за радно место васпитача у припремном предшколском одељењу: одгова-
рајуће високо или више образовање у складу са чланом 8 став 2 и 3 Закона 
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о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти стру-
чне спреме васпитача, медицинских сестара и стручних сарадника у дечјем 
вртићу („Сл. гласник СРС - Просветни гласник“, бр. 1/89); за радно место 
педагошког асистента: IV степен стручне спреме, завршен програм обуке 
за педагошког асистента (уводни модул) према Правилнику о програму 
обуке за педагошког асистента („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
11/2010); да познаје језик Рома; за радна места под бр. 1 и 2: да кандидат 
има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или након дипломи-
рања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова. За сва радна места: да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
држављанство Републике Србије; да зна језик (српски језик) на ком се ост-
варује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да уз пријаву са биографским подаци-
ма доставе: оверену фотокопију дипломе о стручној спреми, уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених. 
Кандидат за педагошког асистента доставља и сертификат о завршеном 
уводном модулу (обуци) за педагошког асистента. Сва документа се под-
носе као оригинали или оверене фотокопије. Лекарско уверење подноси 
се пре закључења уговора о раду, а уверење о неосуђиваности прибавља 
школа службеним путем, за изабране кандидате. 

Пре доношења одлуке о избору врши се претходна психолошка процена 
способности за рад са децом и ученицима од стране Националне службе за 
запошљавање, применом стандардизованих поступака. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВОЈВОДА РАДОМИР ПУТНИК“

17514 Џеп
тел. 017/479-130, 479-240

Наставник енглеског језика
за 2 часа у централној школи у Џепу и 2 часа у издвојеном 

одељењу у Ружићу (20% радног времена), на одређено 
време до краја школске 2014/2015. године (31.08.2015.)

Наставник грађанског васпитања
за 1 час у централној школи у Џепу (5% радног времена), 
на одређено време до краја школске 2014/2015. године 

(31.08.2015.)

Наставник разредне наставе
у централној школи у Џепу, на одређено време до краја 

школске 2014/2015. године (31.08.2015.)

Библиотекар
у централној школи у Џепу, на одређено време до краја 

школске 2014/2015. године (31.08.2015.)

Помоћни радник
у издвојеном одељењу у Љутежу и издвојеном одељењу у 
Лебету, са по 50% радног времена, на одређено време до 

краја школске 2014/2015. године (31.08.2015.)
2 извршиоца

УСЛОВИ: сагласно Правилнику о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник - Просветни гласник“, 
бр. 11/2012). Кандидати треба да испуњавају услове прописане чл. 8 став 2 
и чланом 120 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања, 
као и услове предвиђене систематизацијом радних места. За помоћне рад-
нике кандидати треба да приложе оверен препис сведочанства о заврше-
ном основном образовању и васпитању. Уз пријаву приложити: оверен 
доказ о школској спреми (диплома), уверење о држављанству - не старије 
од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених (оверен), лице мора да зна 
језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Потврду да лице није 
осуђивано за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање 3 месеца из чл. 120 став 1 Закона о основама система 
образовања и васпитања - прибавиће школа.

Напомена: Лекарско уверење подноси се пре закључења уговора о раду, 
и то од стране лица које је примљено по конкурсу. Проверу психофизич-
ких способности за рад са ученицима обавља надлежна служба за послове 
запошљавања у Врању, са кандидатима који уђу у ужи избор, а испуња-
вају услове конкурса, применом стандардизованих поступака, сходно члану 
130 став 5 Закона. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
подносити на адресу школе.

ОШ „БОРА СТАНКОВИЋ“
17512 Стубал

Село Јелашница (код Врања)
тел. 017/476-250

Васпитач
за рад у припремном одељењу, на одређено време до 

31.08.2015. године

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2015. године

УСЛОВИ: За послове васпитача кандидат треба да има одговарајуће обра-
зовање у складу са чланом 8 Закона о основама система образовања и вас-
питања; за послове педагошког асистента кандидат треба да има средње 
образовање, сертификат, односно уводну обуку за педагошког асистента. 
Кандидати морају имати држављанство Републике Србије, да нису осуђи-
вани правноснажном пресудом за кривична дела из члана 120 ст. 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву под-
нети фотокопију дипломе о стеченом образовању (оверена) и уверење о 
држављанству. Остала документација се прилаже приликом закључења 
уговора о раду.

ВРШАЦ
ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“

26333 Павлиш, Жарка Зрењанина 79
тел. 013/2891-130

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 

60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат 
треба да испуњава и следеће услове: одговарајуће образовање у складу 
са чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања 
и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни 
гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013), односно да је стекао одговарајуће високо 
образовање на студијама другог степена (мастер акадамске 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 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не, односно да је професор разредне наставе, наставник разредне наста-
ве, професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом 
или учитељском школом, професор разредне наставе и енглеског језика за 
основну школу, мастер учитељ, дипломирани учитељ - мастер, професор 
разредне наставе и ликовне културе за основну школу.

Наставник историје
на одређено време, са 10% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат тре-
ба да испуњава и следеће услове: одговарајуће образовање у складу са 
чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања и Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 
и 15/2013), односно да је професор историје, професор историје и геогра-
фије, дипломирани историчар, мастер историчар, дипломирани историчар 
- мастер. Лица која су стекла академско звање мастер, односно дипломира-
ни - мастер треба да имају завршене основне академске студије историје.

ОСТАЛО: Образовно-васпитни рад у школи остварује се на српском језику. 
Кандидат мора да има, у складу са чланом 8 став 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодова. 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. Остали услови: да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство 
Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни 
рад. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да поред краће биографије 
доставе, у оригиналу или у овереном препису/фотокопији, следећу доку-
ментацију: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству - не 
старије од шест месеци; диплому или уверење о стеченом одговарајућем 
образовању; само за наставника историје: лица која су стекла академско 
звање мастер, односно дипломирани - мастер треба да доставе и диплому 
или уверење о завршеним основним академским студијама историје; доказ 
о поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стеченом на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у 
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складу са Европским системом преноса бодова - издат од стране одгова-
рајуће високошколске установе, односно уверење или други одговарајући 
документ о положеном испиту из педагогије и психологије у току студија 
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 ученицима 
(лекарско уверење) - подноси изабрани кандидат, по коначности одлуке о 
избору, а пре закључења уговора о раду. В.д. директора врши ужи избор 
кандидата који испуњавају све услове конкурса, 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 служ-
ба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. О 
датуму провере психофизичких способности кандидати ће бити благовре-
мено обавештени од стране школе. В.д. директора 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. Додатне информације могу се добити на број теле-
фона: 013/2891-130. Пријаве на конкурс са траженом документацијом могу 
се поднети лично или поштом, на горенаведену адресу.

ОШ „ОЛГА ПЕТРОВ РАДИШИЋ“
26300 Вршац, Вука Караџића 8

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

Школски психолог
на одређено време ради замене одсутног запосленог

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова школског психолога може 
бити примљен кандидат који испуњава услове из чл. 8, 120 и 122 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 
52/11 и 55/13), односно да има стечено одговарајуће образовање према 
Закону о основама система образовања и васпитања, на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо обра-
зовање 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 и Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи: 1. да кан-
дидат поседује образовање као професор психологије, дипломирани пси-
холог - општи смер или смер школске психологије, дипломирани школски 
психолог - педагог, дипломирани школско-клинички психолог, дипломира-
ни психолог, мастер психолог или дипломирани психолог - мастер; лица 
која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани - мастер тре-
ба да поседују најмање 30 ЕСПБ из развојно-педагошких предмета; канди-
дат мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова; 2. да поседује психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; 3. да 
поседује држављанство Републике Србије; 4. да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; 5. да поседује знање језика на 
ком се изводи образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи краћу био-
графију уз коју су приложени следећи докази, у оригиналу или у овереној 
фотокопији: диплома о стеченој стручној спреми и доказ о образовању из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина из тачке 1 овог кон-
курса; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству Репу-
блике Србије (издато у последњих 6 месеци); доказ о знању језика на ком 
се остварује образовно-васпитни рад. Лекарско уверење се подноси пре 
закључења уговора о раду, а уверење о неосуђиваности прибавља школа 
по службеној дужности. Психолошку процену способности за рад са децом 
и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, приме-
ном стандардизованих поступака, о чему ће кандидати који буду ушли у 
ужи избор бити накнадно обавештени. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити на број телефона: 013/801-905.

ЗАЈЕЧАР
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЂУЛИЋИ“

19000 Зајечар, Насеље Краљевица бб

Васпитач
на одређено време ради замене одсутне запослене преко 

60 дана

УСЛОВИ: да кандидат има стечено образовање; за радно место васпитача 
да испуњава услове из члана 8 Закона о основама система образовања и 
васпитања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да зна језик на ком 
се остварује образовно-васпитни рад. Доказ о неосуђиваности кандидата 
прибавља установа. Услов да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима доказује се лекарским уве-
рењем које изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Уз 
пријаву и биографију кандидати су дужни да доставе: диплому о стеченом 
образовању, васпитач - потврду факултета да је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије или уверење о положеном стручном 
испиту, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из мати-
чне књиге рођених, а као доказ о знању језика на ком се остварује обра-
зовно-васпитни рад сматра се да је образовање стечено на српском језику 
на основу дипломе о стеченом образовању. Документација се подноси у 
оригиналу или у овереној фотокопији. Рок за пријављивање је осам дана 
од дана објављивања. Пријаве са потребном документацијом доставити на 
адресу установе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ЗРЕЊАНИН
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

23000 Зрењанин, Народног фронта 3

Наставник музичке културе
(настава у блоку - 3 блока)

на одређено време ради замене одсутне запослене преко 
60 дана, са 10,71% радног времена

УСЛОВИ: академски музичар; дипломирани музичар (сви смерови); дипло-
мирани музиколог; дипломирани музички педагог; професор солфеђа и 
музичке културе; професор музичке културе; дипломирани етномузико-
лог; академски музичар - композитор; дипломирани композитор; профе-
сор музичког васпитања; мастер теоретичар уметности; мастер музички 
уметник, сви професионални статуси; мастер композитор. Кандидат поред 
општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени 
гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), треба да испуњава и 
посебне услове прописане чланом 120 став 1 тач. 1, 2, 3, 4 и 5 и чланом 
8 став 2, 3 и 4 (мора да има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодова), Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 
52/11 и 55/13), посебне услове из Правилника о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним шко-
лама („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 
3/94, 7/96, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 
5/11, 8/11 и 9/13), као и посебне услове из Правилника о организацији 
и систематизацији послова Медицинске школе у Зрењанину, односно: да 
кандидат има најмање 15 година (општи услов); одговарајуће образовање; 
да има психичку, 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; 
држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: оригинал или оверену фотоко-
пију дипломе (уверења) о траженој врсти и степену стручне спреме, ориги-
нал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије, 
доказ о испуњавању услова из члана 121 став 7 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), 
да је кандидат стекао средње, више или високо образовање на језику на 
ком се остварује образовно-васпитни рад или је положио испит из тог јези-
ка по програму одговарајуће високошколске установе (оригинал или ове-
рена фотокопија); оригинал или оверену фотокопију доказа да кандидат 
има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или након дипломи-
рања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова (уверење одговарајуће високошкол-
ске установе или доказ о положеним испитима из педагогије и психологије 
у току студија или доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за 
лиценцу). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са ученицима (лекарско уверење) - подноси само изабрани кандидат, пре 
закључивања уговора о раду. Доказ да кандидат није осуђиван - прибавља 
школа. Рок за подношење пријава са потребним доказима о испуњавању 
услова конкурса је 8 дана, рачунајући од дана објављивања у публикацији 
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„Послови“. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће бити 
разматране.

Напомена: С обзиром да школа прибавља доказ о неосуђиваности, у складу 
са Законом о основама система образовања и васпитања, потребно је да 
кандидати у пријави наведу и следеће податке: ЈМБГ, име оца и девојачко 
презиме или да доставе извод из матичне књиге рођених. Пријаве се шаљу 
на адресу: Медицинска школа, 23000 Зрењанин, Народног фронта 3, са 
назнаком: „За конкурс“ или се предају лично на адресу: Медицинска школа, 
23000 Зрењанин, Новосадска 2. Сва потребна обавештења могу се добити 
од секретара школе, лично или на број телефона: 023/533-270.

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ЗРЕЊАНИНУ
23000 Зрењанин, Ђорђа Стратимировића 23

Сарадник за машинско инжењерство
2 извршиоца

Сарадник - прехрамбена технологија и прехрамбено 
инжењерство

Сарадник за инжењерски менаџмент
3 извршиоца

Сарадник - текстилна конфекција и дизајн
са 50% радног времена

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају услове прописане Правилником о 
начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставни-
ка и сарадника Високе техничке школе струковних студија у Зрењанину, и 
то: члан 25 или члан 26 Правилника. За детаљније информације позвати 
секретаријат школе, на број телефона: 023/565-896. Кандидати су дужни 
да уз пријаву приложе: биографију и оверен препис диплома и објавље-
не радове. Пријаве на конкурс са комплетном документацијом достављају 
се писмено на адресу школе, Ђорђа Стратимировића 23, 23000 Зрењанин, 
са назнаком: „Пријава на конкурс“ или лично секретаријату школе. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ“

23000 Зрењанин, Трг слободе 7
тел. 023/561-104

Наставник клавира
на одређено време до повратка запослене са неплаћеног 

одсуства
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење пијаниста, дипломирани музи-
чар - пијаниста, академски музичар пијаниста, мастер музички уметник, 
професор статус клавириста.

Наставник клавира
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

одсуства
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење пијаниста, дипломирани музи-
чар - пијаниста, академски музичар пијаниста, мастер музички уметник, 
професор статус клавириста.

Наставник клавира
са 50% радног времена, на одређено време до 31.08.2015. 

године, ради замене помоћника директора

УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење пијаниста, дипломирани музи-
чар - пијаниста, академски музичар пијаниста, мастер музички уметник, 
професор статус клавириста.

Наставник виолончела
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

одсуства

УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење виолончелиста, дипломира-
ни музичар - виолончелиста, академски музичар виолончелиста, мастер 
музички уметник, професор статус виолончелиста.

Наставник стручно-теоријских предмета
са 50% радног времена, на одређено време до 31.08.2015. 

године, ради замене помоћника директора

УСЛОВИ: дипл. музичар, усмерење композитор, музиколог, етномузиколог, 
диригент или музички педагог, дипл. композитор, дипл. музиколог, дипл. 
етномузиколог, дипл. музички педагог, дипл. музичар - педагог, професор 
солфеђа и музичке културе, професор музичке културе, дипл. диригент, 
академски музичар - композитор.

Наставник стручно-теоријских предмета
са пуним радним временом, на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: дипл. музички педагог, дипл. музичар, усмерење музички педа-
гог, професор солфеђа, професор солфеђа и музичке културе, дипл. музи-
чар - педагог, мастер теоретичар уметности, професор статус - музички 
педагог.

Наставник флауте
на одређено време до повратка запослене са неплаћеног 

одсуства

УСЛОВИ: дипл. музичар, усмерење флаутиста, дипл. музичар - флаутиста, 
дипл. флаутиста, академски музичар флаутиста, мастер музички уметник, 
професор статус - флаутиста.

Наставник немачког језика
са 11% радног времена, на одређено време до повратка 

запослене којој мирује радни однос

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за немачки језик и 
књижевност.

Клавирштимер
на одређено време до повратка запосленог са неплаћеног 

одсуства

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме.

ОСТАЛО: остали услови које кандидат треба да испуњава: да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
држављанство Републике Србије. Кандидат уз пријаву треба да прило-
жи следеће доказе (у оригиналу или оверене фотокопије): диплому или 
уверење о одговарајућем образовању, доказ о држављанству и извод из 
матичне књиге рођених. Лице које је стекло одговарајуће високо образо-
вање мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у скла-
ду са Европским системом преноса бодова. Доказ да лице није осуђивано 
правноснажном пресудом прибавља школа по службеној дужности, а доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и уче-
ницима доставља се пре закључења уговора. Конкурс је отворен 8 дана 
од дана објављивања. Молбе са потребним документима слати на адресу 
школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ „СВЕТИ САВА“
Стајићево, Тозе Марковића 26

Наставник хемије
на одређено време ради замене одсутне запослене преко 

60 дана, са 20% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос утврђених у члану 
24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 
32/13), кандидат треба да испуњава и услове утврђене у чл. 8, 120, 121 
и 122 Закона о основама система образовања и васпитања и у члану 3 
став 1 тачка 11 Правилника о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи: одговарајуће образовање: високо 
образовање на студијама другог степена, по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. године или високо образовање 
стечено на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. 
Изузетно, наставник и васпитач је и лице са стеченим одговарајућим висо-
ким образовањем на студијама првог степена (основне академске, односно 
струковне студије), студијама у трајању од 3 године и вишим образовањем. 
Наставник, васпитач и стручни сарадник мора имати образовање из педа-
гошких, психолошких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од минимум 30 бодова 
и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова. Наставник, васпитач и стручни сарадник који је у току студија поло-
жио испите из педагогије и психологије или је положио испит за лиценцу, 
односно стручни испит сматра се да има образовање из педагошких, психо-
лошких и методичких дисциплина. Послове наставника, васпитача и струч-
ног сарадника може да обавља лице које има дозволу за рад (лиценцу). 
Без лиценце може да ради као наставник, васпитач и стручни сарадник: 
приправник (максимално 2 године од дана заснивања радног односа), лице 
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које испуњава услове за наставника, васпитача и стручног сарадника са 
стажом стеченим ван установе (максимално 2 године од дана заснивања 
радног односа), лице које је засновало радни однос ради замене одсут-
ног запосленог (максимално 2 године од дана заснивања радног односа), 
сарадник у предшколској установи (ако има образовање из чл. 8 став 4 
Закона), педагошки асистент и помоћни наставник. Послове наставника 
хемије може да обавља лице које је стекло неко од следећих звања: дипло-
мирани хемичар, професор хемије, професор хемије и физике, професор 
хемије и биологије, дипломирани хемичар опште хемије, дипломирани 
хемичар за истраживање и развој, дипломирани физикохемичар, дипломи-
рани хемичар, смер хемијско инжењерство, професор биологије и хемије, 
професор физике и хемије за основну школу, дипломирани професор био-
логије и хемије, дипломирани хемичар - професор хемије, дипломирани 
професор хемије - мастер, професор физике - хемије, професор географије 
- хемије, професор биологије - хемије, дипломирани професор физике - 
хемије, мастер, дипломирани професор биологије - хемије, мастер, дипло-
мирани педагог за физику и хемију, дипломирани физичар - професор 
физике и хемије за основну школу - мастер, дипломирани хемичар - мас-
тер, мастер професор хемије, мастер хемичар, мастер професор физике и 
хемије, мастер професор биологије и хемије. Лица која су стекла академско 
звање мастер морају имати претходно завршене основне академске студије 
хемије; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да зна језик на 
ком се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, кандидат је дужан да обавезно достави: 1. 
доказ о одговарајућем високом образовању - оверена фотокопија дипломе/
уверења траженог степена и врсте образовања; доказ о образовању из 
педагошких, психолошких и методичких дисциплина (оверена фотокопија 
доказа који изда високошколска установа); 2. уверење о држављанству 
- оригинал или оверена фотокопија; 3. извод из матичне књиге рођених 
- оригинал или оверена фотокопија; 4. доказ да је стекао средње, више 
или високо образовање на српском језику или је положио испит из срп-
ског језика по програму одговарајуће високошколске установе (диплома/
уверење издато на српском језику која се приложи као доказ под тачком 1 
сматра се доказом о знању српског језика под тачком 4); извештај из каз-
нене евиденције - прибавља школа по службеној дужности; лекарско уве-
рење (оригинал или оверену фотокопију) - доставља изабрани кандидат, 
пре закључења уговора о раду. Услови тражени овим конкурсом доказују 
се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. У поступ-
ку одлучивања о избору кандидата, директор врши ужи избор кандида-
та које упућује на претходну психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима, у року од 8 дана од дана истека рока за подношење 
пријава. Психолошку процену способности врши Национална служба за 
запошљавање, применом стандардизованих поступака. У року од 8 дана од 
добијања резултата психолошке процене, директор доноси одлуку о избо-
ру кандидата. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Пријаве слати на адресу школе, са назнаком: „За 
конкурс“. У обзир ће се узети само благовремене и потпуне пријаве. За 
све додатне информације обратити се секретару школе, на број телефона: 
023/884-017.

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
„МИХАЈЛО ПУПИН“

23000 Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб
тел. 023/550-501

Наставник у сва звања за ужу научну област 
Педагошко-дидактичке науке, предмети: Педагогија 

са дидактиком и Микропедагогија
са 30% радног времена, на период од пет година, а 

редовни професор на неодређено време

УСЛОВИ: услови за звање доцента: доктор педагошких наука, способност 
за наставни рад, да кандидат има научне, односно стручне радове објавље-
не у научним часописима или зборницима, са рецензијама. Услови за звање 
ванредног професора: доктор педагошких наука, способност за наставни 
рад, да има научне, односно стручне радове објављене у научним часо-
писима или зборницима, са рецензијама, као и више научних радова од 
значаја за развој науке у ужој научној области објављених у међународним 
или водећим домаћим часописима, са рецензијама, оригинално стручно 
остварење (пројекат, студија, патент, оригинални метод, нову сорту и сл.), 
односно руковођење или учешће у научним пројектима, објављен уџбеник, 
монографију, практикум или збирку задатака за ужу научну област за коју 
се бира и више радова саопштених на међународним или домаћим науч-
ним скуповима. Услови за звање редовног професора: доктор педагошких 
наука, способност за наставни рад, да има научне, односно стручне радове 
објављене у научним часописима или зборницима, са рецензијама, као и 
више научних радова од значаја за развој науке, као и више научних радо-
ва од значаја за развој науке у ужој научној области објављених у међу-
народним или водећим домаћим часописима, са рецензијама, оригинално 
стручно остварење (пројекат, студија, патент, оригинални метод и сл.), 
односно руковођење или учешће у научним пројектима, објављен уџбеник, 
монографију, практикум или збирку задатака за ужу научну област за коју 
се бира и више радова саопштених на међународним или домаћим научним 

скуповима, већи број научних радова који утичу на развој научне мисли 
у ужој области објављених у међународним или водећим часописима, са 
рецензијама, већи број научних радова и саопштења изнетих на међуна-
родним или домаћим научним скуповима, објављен уџбеник, монографију 
или оригинално стручно остварење, остварене резултате у развоју науч-
но-наставног подмлатка на факултету, учешће у завршним радовима на 
специјалистичким и мастер академским студијама.

Сарадник у звање асистента за ужу научну област 
Информатика у образовању

на одређено време од три године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне нивое студија завр-
шио са укупном просечном оценом најмање осам и који показује смисао за 
наставни рад.

ОСТАЛО: Пријаве са прилозима (докази о испуњавању услова конкур-
са, биографија, оверене фотокопије диплома о одговарајућем академ-
ском звању, списак објављених научних и стручних радова, књиге и саме 
радове), подносе се у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“, на адресу Факултета, са назнаком: „За конкурс“.

ИСПРАВКА КОНКУРСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЗРЕЊАНИН

23000 Зрењанин, Караџићева 3а
тел/факс: 023/561-505, 562-480, 530-602

Конкурс објављен 22.10.2014. године у публикацији „Послови“, 
мења се у броју извршилаца, тако што уместо: 9 извршилаца - 
васпитача, треба да стоји: 8 извршилаца - васпитача. У осталом 
делу конкурс је непромењен.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЗРЕЊАНИН
23000 Зрењанин, Караџићева 3а

тел/факс: 023/561-505, 562-480, 530-602

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време, замена одсутне запослене преко 60 

дана

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање - IV степен здравс-
твене струке: педијатријска сестра - техничар, медицинска сестра - васпи-
тач, лице са средњом стручном спремом медицинске струке - васпитачког 
или педијатријског смера; да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; држављанство Републике Србије; да зна језик на ком 
се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат уз пријаву треба да доста-
ви: биографију, оверену фотокопију дипломе или уверења, оверену фото-
копију извода из матичне књиге рођених, оверену фотокопију уверења о 
држављанству. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад подноси се пре закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности 
прибавља установа по службеној дужности. Пријаве са потребном докумен-
тацијом се подносе на горенаведену адресу - поштом или лично, у просто-
ријама установе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 Наука и образовање

Сајмови запошљавања
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Решењем службе за запошљавање при-
знато ми је право на новчану накнаду у 
трајању од 24 месеца, почев од 01.10.2013. 
године. Рођена сам 04.08.1955. године. У 
тренутку добијања решења и права на нов-
чану накнаду испуњавала сам услове да у 
2015. години остварим право на старосну 
пензију. Како је закон о ПИО измењен, уко-
лико се не десе друге промене, нећу моћи у 
пензију. Уколико бих у току трајања права 
на новчану накнаду засновала радни однос 
по уговору о раду на одређено време, да ли 
бих по истеку уговора имала право да на-
ставим са коришћењем новчане накнаде и 
да ли би се коришћење продужило за оно-
лико месеци колико је трајао уговор о раду 
на одређено време? Да ли има разлике 
ако се ради на одређено време по уговору 
о раду или ако се ради по уговору о при-
временим и повременим пословима? По-
стоји ли могућост да се обављају одређени 
послови по неком другом правном основу, 
нпр. уговору о делу, а да право на новчану 
накнаду остане? 

Одредбом члана 72 став 3 Закона о запо-
шљавању и осигурању за случај незапослености, 
прописано је да новчана накнада припада не-
запосленом у трајању од 24 месеца, уколико му 
до испуњавања првог услова за остваривање 
права на пензију, у складу са прописима о пен-
зијском и инвалидском осигурању, недостаје до 
две године. Услови се цене у односу на важећи 
пропис о пензијском и инвалидском осигурању 
на дан подношења захтева за новчану накнаду. 
На основу наведеног вама је признато право на 
новчану накнаду у трајању од 24 месеца, јер 
сте у моменту престанка радног односа имали 
58 година живота, а према важећем пропису о 
пензијском и инвалидском осигурању на дан 
подношења захтева за новчану накнаду, било је 
прописано да жена испуњава услов за старосну 
пензију у 2015. години када наврши 60 година 
живота и 15 година стажа осигурања, односно у 
вашем случају 04.08.2015. године.

Одредбом члана 88 став 1 тачка 4 Закона о 
запошљавању и осигурању за случај незапос-
лености, прописано је да евиденција о незапос-

леном престаје да се води када испуни услове 
за остваривање права на старосну пензију или 
оствари право на породичну или инвалидску 
пензију, у складу са законом, док је одредбом 
члана 76 истог закона прописано да кориснику 
новчане накнаде право престаје када престане 
да се води евиденција о незапосленом, у складу 
са законом.

Указујемо на Закон о изменама и допунама 
Закона о пензијском и инвалидском осигурању, 
који је ступио на снагу 29.07.2014. године, а којим 
су прописани нови услови за остваривање пра-
ва на пензију који ће се примењивати почев од 
01.01.2015. године. Чланом 19 овог закона про-
писано је да ће се услов за остваривање права 
на пензију (мушкарци и жене) испунити када се 
наврши 65 година живота и најмање 15 година 
стажа осигурања, с тим да је одредбом члана 
19А прописано постепено подизање старос-
не границе за жене у периоду од 2015. до 2032. 
године. Из наведеног произилази да ви нећете 
испунити услове за старосну пензију пре истека 
новчане накнаде 30.09.2015. године, те ћете ово 
право моћи да искористите у укупном трајању 
од 24 месеца.

Што се другог питања тиче, указујемо да је 
Законом о запошљавању прописано да право на 
новчану накнаду престаје и из разлога престан-
ка вођења евиденције услед заснивања радног 
односа или започињања осигурања по другом 
основу. Под осигурањем по другом основу под-
разумева се осигурање за случај незапосле-
ности које уз радни однос обухвата и обављање 
самосталне делатности, као и привремене и по-
времене послове, али не и уговорену накнаду. 
Одредбом члана 77 овог закона прописано је да 
незапослени може поново остварити право на 
новчану накнаду ако поново испуни све тражене 
услове за остваривање овог права, а у случају да 
је то за њега повољније може наставити право из 
претходне незапослености ако му је та новчана 
накнада престала управо из разлога заснивања 
радног односа или започињања осигурања по 
другом основу. Оба права се не могу сабирати, 
тако да незапослени који испуњава услове и за 
поновно и за настављање права из претходне не-
запослености може да оствари оно право које је 
за њега повољније.

НОВЧАНА НАКНАДА И ПЕНЗИЈА

ПИТАЛИ СТЕ НАС...
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
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Ситуација на тржишту рада се 
услед економске кризе погорша-
ла у већини европских земаља, 
укључујући и Србију. Током пе-

риода рецесије посебно је важно да по-
литика запошљавања буде ефикаснија, 
ефективнија и циљана. Недавно завр-
шени ИПА пројекат „Подршка креи-
рању политике запошљавања засно-
ваном на подацима“ имао је за циљ да 
помогне институцијама на тржишту 
рада у Србији да интегришу систем 
за прогнозе, мониторинг и евалуацију 
у дизајн и спровођење активних мера 
политике запошљавања, како би боље 
планирале мере запошљавања и одго-
вориле на изазове и потребе тржишта 
рада.

Овај двогодишњи пројекат финан-
сирала је Европска унија, преко Деле-
гације Европске уније у Републици Ср-
бији, а спровела HD ECG у конзорцијуму 
са Pole Emploi, EPRD и FREN. Корисници 
пројекта су Министарство за рад, запо-
шљавање, борачка и социјална питања 
и Национална служба за запошљавање. 
На завршној конеферен-
цији сумирани су резул-
тати и дате препоруке за 
одрживост и будуће кора-
ке у овој области. 

Љиљана Џувер, по-
моћница министра за рад, 
запошљавање, борачка и 
социјална питања, нагла-
сила је да се у овој години 
завршавају два пројекта 
финансирана из ИПА средстава, који се 
међусобно допуњују и наслањају један 
на други. Паралелно са овим трајао је и 
твининг пројекат „Припрема институ-
ција тржишта рада у Републици Србији 
за Европску стратегију запошљавања“.

„Конкретне активности на пројек-
ту ‚Подршка креирању политике за-
пошљавања заснованом на подаци-
ма‘ тичу се успостављања система за 
евалуацију и мониторинг активних 
мера запошљавања и прогноза на тр-
жишту рада. Трећа компонента се тиче 
успостављања јединственог система 
класификације занимања, који је ус-
клађен са ISCO 08 стандардима“, рекла 
је Џувер и нагласила да је за сваки 
пројекат важно учешће и посвећеност 
националних институција, како би се 
остварили добри резултати и успешно 
превазишле све потешкоће. 

„Извесно је да ћемо у наредној го-
дини кроз рад НСЗ и кроз рад минис-
тарства имати конкретне активности 
које се надовезују на постигнућа овог 
пројекта, као што су евалуација мера 
активне политике запошљавања и при-
према Националног акционог плана 
запошљавања за 2016. годину, а биће 
спроведена и Анкета послодаваца“, 
рекла је Џувер и додала да је Минис-
тарство за рад посвећено реформама 
и да се интензивно ради на припреми 
програма реформи социјалне политике 

и политике запошљавања, који треба да 
буду основ даљих преговора са Европс-
ком комисијом. 

„У току је интензиван рад на из-
мени радног законодавства. Започели 
смо и са припремама новог Закона о 
запошљавању и осигурању за случај 
незапослености и новог закона у об-
ласти социјалног предузетништва“, 
додала је Љиљана Џувер и нагласила 
да је у процедури и Предлог закона о 
запошљавању странаца, који треба да 
буде усвојен до краја године. 

Хозе Гомез Гомез, шеф одељења 
Делегације Европске уније у Републи-
ци Србији, нагласио је да је пројекат 
финансиран са 1,3 милона евра отпочео 
2012. године, када је економска криза у 
Србији била на врхунцу и када је дос-
тигнута највиша стопа незапослености, 
од 26 процената.

„Због високог раста буџетског де-
фицита, буџет намењен за активне 
мере запошљавања у 2013. години је 
смањен за 65 одсто, док су у 2014. го-
дини средства враћена на стари, али 
ипак низак ниво од 1,0 БДП. Овај буџет 
је недовољан за превазилажење нових 
изазова, с обзиром да предстоји рес-
труктурирање великог броја јавних 
предузећа које ће донети и вишкове 
запослених. 

У ситуацији ниског раста и огра-
ниченог буџета, влада треба да осмис-

ли добру и транспарентну политику 
запошљавања и креира мере које ће 
донети дугорочне резултате. Зато је 
овај пројект јако битан, јер је оснажио 
капацитете институција да прате и 
предвиђају потребе послодаваца и да 
надлежне информишу о правим потре-
бама за образовним профилима и ква-
лификацијама на тржишту рада. Та-
кође, алати развијени на овом пројекту 
ће постати основни стандарди у раду 
НСЗ, уз помоћ којих ће моћи да евалу-
ирају мере, израде добре акционе пла-
нове, како би се буџет боље алоцирао у 
области и мере које дају резултате“, ре-
као је Гомез Гомез и додао да је највећи 
изазов пројекта било истраживање о 
занимањима и сумирање резултата. 
Развијено је, описано и класификовано 
око 1900 занимања по ISCO 08 стан-
дардима, што је дало добар основ за 
национални оквир занимања који није 
ажуриран последњих 25 година. 

„Охрабрујемо Министарство за рад 
и НСЗ да наставе са активностима које 
су започете на овом пројекту и обезбе-
де континуирано одржавање и прила-
гођавање овог система“, рекао је Гомез 

АКТУЕЛНО   Завршен ИПА пројекат „Подршка креирању политике запошљавања 
заснованом на подацима“

ЈАСНА СЛИКА ЗАНИМАЊА
Постављени темељи новог националног система класификације занимања. Израђено 1850 

описа занимања, укључујући нова у области финансија и ИТ технологија. „Због високог раста 
дефицита буџет намењен за активне мере запошљавања у 2013. смањен за 65 одсто, док су у 

2014. средства враћена на стари, али ипак низак ниво од 1,0 БДП“, сматра Хозе Гомез

У ситуацији ниског раста и ограни-
ченог буџета влада треба да осмис-
ли добру и транспарентну полити-
ку запошљавања и креира мере које 

ће донети дугорочне резултате
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и додао да је у наредном периоду нео-
пходно успоставити институционалне 
структуре за имплементацију гран-
това, и то на дуже стазе, у чему ће по-
магати и Европска унија. Први ће бити 
грант из ИПА 2012, који има за циљ 
јачање политике запошљавања према 
угроженим групама. 

Зоран Мартиновић, директор 
Националне службе за запошљавање, 
нагласио је да кретања на тржишту 
рада показују позитивне трендове и 
да би систем планирања активности 
заснован на подацима требало да се 
примењује и у другим областима, како 
би дошли до боље усклађености сис-
тема образовања и потреба тржишта 
рада.

„Овај пројект је за НСЗ веома зна-
чајан, јер ће допринети усмеравању 
средстава у правом смеру, ка групама 
незапослених на које ће ефекти мера 
имати највећи утицај. Такође, на ре-
зултатима овог пројекта се базира и 
Анкета послодаваца, коју самостално 
спроводимо. Она обухвата 5000 посло-
даваца, што је узорак на основу кога 
можемо да утврдимо какве су потребе 
послодаваца, које су то компетенције и 
квалификације које они захтевају, а које 
незапослени не поседују. За нас је пора-
жавајући податак да и поред несразме-
ре понуде и тражње на тржишту рада 
велики број отворених радних места ос-

тане дугорочно непопуњен. Ови подаци 
ће бити значајни и за креирање плано-
ва које спроводе локалне самоуправе, 
имајући у виду њихово све веће интере-
совање за финансирање мера активне 
политике запошљавања, које умногоме 
надокнађује недостатак средстава са 
централног нивоа, посебно за обуке, 
преквалификације и стицање нових 
знања и вештина“, рекао је Мартиновић 
и на овом пољу истакао и улогу Европ-
ске комисије, која кроз програме ИПА 
издваја значајна средстава како би под-
стакла спровођење активних мера.

„За пројекат усмерен ка угроже-
ним групама на тржишту рада из ИПА 
2012 су издвојена значајна средства, и 
ми ћемо предузети мере да тај проје-
кат што пре почне, како би на тржишту 
рада место нашли и они који то не би 
могли без активне улоге државе и 
оваквог вида подршке. Такође, кроз 
ИПА 2013 очекујемо подршку за обуке 
за тржиште рада и субвенције за запо-
шљавање и самозапошљавање, посебно 
особа са инвалидитетом, што ће за нас, 
с обзиром на недостатак средстава из 
буџета Републике Србије, бити подсти-
цај који мора да има видљиве резулта-
те“, рекао је Мартиновић и подсетио да 
пројекат представља и велики искорак 
на пољу усаглашавања наше номенкла-
туре занимања са међународним стан-
дардима.

„Сада све надлежне инсти-
туције треба да предузму 
додатне мере и активности 
како би се коначно донео 
национални оквир квали-
фикација, што би значајно 
унапредило и политику 
запошљавања и омогућило 
успостављање квалитетног 
система обука, али и сис-
тема образовања из кога 
излазе профили који су 

послодавцима заиста 
потребни“, рекао је 
Мартиновић.

Данијел Пан-
тић, директор Ев-
ропске консалтинг 
групе, нагласио је да 
је пројекат не само 
остварио, него и пре-

машио унапред зацртане циљеве и да 
је за пример синергија остварена са 
твининг пројектом „Припрема институ-
ција тржишта рада у Републици Србији 
за Европску стратегију запошљавања“.

Према речима Михал Кубиша, 
вође пројектног тима, циљ ИПА пројек-
та 2011 - „Подршка креирању политике 
запошљавања“ је да побољша утицај 
политике запошљавања у Србији, инте-
грише систем за прогнозе, мониторинг 
и евалуацију у дизајн и спровођење ак-
тивних мера политике запошљавања. 
Пројекат је имао 3 компоненте: 1: Про-
гнозе, мониторинг и евалуација - ала-
ти за креирање политике засноване на 
подацима; 2: Помоћ у припреми Нацио-
налног акционог плана за запошља-
вање (НАПЗ); 3: Усклађивање национал-
не класификације занимања са ISCO 08 
стандардима. 

„Највећи помак је направљен у 
унапређењу методологије рада и ИТ 
решења која се користе у прикупљању 
и анализи података о потребама посло-
даваца и анализи ефеката мера, а из-
рађен је и приручник за запослене у 
НСЗ. Успостављена је и солидна база за 
одрживост и развој система евалуације, 
а пружена је подршка у изради нацио-
налних акционих планова. Пројекат је 
допринео и ширењу обухвата политике 
запошљавања, што је ближе ЕУ моде-
лу. Моја препорука је да се иде даље у 
усаглашавању докумената национал-
них политика са документима који се 
припремају за ИПА фондове, то јест да 
се користи иста методологија базира-
на на подацима“, нагласио је Кубиш и 
додао да је трећа компонента пројек-
та била најзахтевнија, да је ажуриран 
национални систем класификације за-
нимања, а у складу са савременим тех-
нологијама и променама на тржишту 
рада. Међутим, по његовим речима, 
направљена је база за даљи развој, али 
ова област захтева даљи рад и нови 
пројекат. 

„Постављени су темељи новог на-
ционалног система класификације 
занимања, израђено је 1850 описа за-
нимања, укључујући нова у области 
финансија и ИТ технологија. Предлог 
националног оквира квалификација 
тек треба да прође јавну рсаправу и ус-
вајање. С обзиром да се тржиште рада 
непрестано мења, предлажем фор-
мирање тела које би се бавило одржа-
вањем и вођењем националног оквира 
квалификација, како не би доживео 
судбину претходног, који је био добар, 
али није ажуриран у складу са проме-
нама на тржишту“, нагласила је Ми-
рослава Павловић, виши експерт за 
занимања.

Кључни експерт на пројекту Вла-
димир Васић додао је да је НСЗ сада 
осопсобљена да самостално спроводи 
активности и у прикупљању и у анали-
зи података, и то како на централном 
тако и на нивоу свих 30 филијала. 

Развијено је, описано и класификовано око 
1900 занимања, што је дало добар основ 
за национални оквир занимања који није 

ажуриран последњих 25 година
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    КОНКУРС
ХЕМОФАРМ
ФОНДАЦИЈЕ

„Хемофарм“ фондација расписала је двадесету 
годину заредом конкурс за доделу нових студент-
ских стипендија најуспешнијим академцима од 
треће године студија (изузев апсолвената), који сту-
дирају на територији Србије.

Право учешћа на конкурсу за школску 2014/2015. 
имају академци који су током досадашњих студија 
остварили просек најмање 8,50 на факултетима и 
академијама чији је оснивач Република Србија, на-
води се у саопштењу ове фондације.

„Хемофарм“ фондација кроз стипендије настоји 
да допринесе унапређењу и развоју образовања, по-
мажући младе и талентоване студенте из целе Ср-
бије у школовању и професионалном усавршавању.

Конкурс је отворен до 21. новембра.
„Хемофарм“ фондација је последњих 13 годи-

на донирала више од 4,3 милиона евра за више од 
3.050 годишњих стипендија изузетно талентованим 
средњошколцима и студентима широм земље, наво-
ди се у саопштењу.

    

СТАЖИСТИ 
НЕМАЧКЕ 
ПРИВРЕДЕ

Програм стажирања немачке привреде нуди младим 
дипломцима и студентима из Албаније, Босне и Херцего-
вине, Хрватске, Македоније, Црне Горе и Србије могућност 
обављања стручне праксе у трајању од три до шест месеци 
у водећим немачким компанијама. Стажисти на тај начин 
стичу увид у корпоративну културу у Немачкој и имају 
прилику да се упознају са савременим менаџментом и ор-
ганизацијом рада.

Након боравка у Немачкој приправници се враћају 
у своју земљу, где су у стању да допринесу својим новос-
теченим знањем и вештинама. Искуство и успостављени 
контакти ће ојачати привредни развој ових земаља, као и 
економске односе унутар региона, али и промовисати би-
латералне односе са Немачком.

У оквиру овог програма студенти виших семестара и 
млади дипломци имају могућност да у немачким преду-
зећима апсолвирају праксу у трајању од три до шест мје-
сеци. Кандидати морају имати додира са привредом/фи-
нансијама, инжењерством/техником или информатиком, 
не могу бити старији од 30 година, те морају имати врло 
добро знање немачког или енглеског језика.

Пријаве се могу послати од 1. октобра до 31. ок-
тобра, искључиво онлајн, путем веб странице www.
stipendienprogramm.org.

На наведеној веб страници могу се пронаћи детаљ-
није информације о оквирним условима програма стипен-
дирања. Уколико имате питања, можете се обратити руко-
водиоцу програма, госпођи Милер (Müller), на: mueller@
stipendienprogramm.org.

    РАЗМЕНА СТУДЕНАТА
UniCredit & Universities фондација расписала је кон-

курс за програм размене студената и студије у иностран-
ству за студенте економије, банкарства и финансија. Про-
грам је намењен студентима из Аустрије, Азербејџана, 
Босне и Херцеговине, Бугарске, Хрватске, Чешке, Немачке, 
Мађарске, Италије, Пољске, Румуније, Србије, Словачке, 
Словеније, Русије, Турске и Украјине. Стипендија обез-
беђује 700 евра месечно плус 1.000 евра за трошкове визе 
и пута. Рок за пријаву је 15. новембар 2014. године.

    „ЕПЛ“ У СРБИЈИ ТРАЖИ 
ПРОГРАМЕРЕ

Организација SEE ICT најавила је расписивање кон-
курса за курс за програмере за мобилни оперативни сис-
тем iOS у компанији „Епл“. Конкурс за тромесечни курс 
програмирања, чији ће полазници на крају моћи само-
стално да праве апликације за све „Еплове“ (Apple) мобил-
не уређаје, биће расписан у оквиру прве iOS Академије у 
Србији и региону, коју покреће SEE ICT.

Курс ће се одржавати у Београду, у периоду од фе-
бруара до априла 2015. године. Свим заинтересованим ко-
рисницима се у оквиру iOS Академије нуди могућност да 
искористе сву техничку и менторску подршку и ресурсе, 
развију своју апликацију за iPhone и iPad уређаје и на тај 
начин себи осигурају рад на конкретним пројектима. 

Кандидати пријаву треба да пошаљу преко веб стра-
нице www.iosakademija.rs, до 10. децембра. Број полазника 
је ограничен на 15, због осигурања квалитета програма.

О потенцијалу iOS-а говори чињеница да само у Ср-
бији просечна плата iOS девелопера износи око 1.000 евра. 
IOS је мобилни оперативни систем компаније „Епл“, који 
је првобитно развијен за iPhone, а касније и за iPod Touch, 
iPad и Apple TV. За њега је карактеристично да не дозвоља-
ва покретање iOS система на хардверу других произвођа-
ча. SEE ICT је непрофитна организација основана 2010. 
године у Београду са мисијом стварања подстицајног ок-
ружења за развој стартап заједнице и културе у Србији.

САМО
ПРАкса
ВОлонтирање...

Прве три године су 
радиле у дневном

боравку...
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Гордана Предојевић

„Нисам веровала да посао може да се покрене са једном 
шиваћом машином и 130.000 динара. Ипак, послушала сам 
своју ћерку и регистровала делатност. Од добијених субвен-
ција купиле смо још једну машину, материјале и покренуле 
посао“, каже Ленка.

Пре шест година, 19. децембра 2008. године, Ленка Ма-
ринковић из Станишића је након дугогодишње незапос-
лености упловила у свет предузетништва. Искористила је 
субвенцију за самозапошљавање, регистровала самосталну 
занатску радњу „ЛЕНКА-М“ и од тада се бави производњом 
конфекције.

Знала сам да то мора да иде

Давних 80-их година напустила је посао у „Трикота-
жи“ Сомбор и посветила се породици и кући. Шивењем је 
наставила да се бави у кућној варијанти, пружајући услуге 
порубљивања и прекрајања. Одрастајући уз брујање шиваће 
машине, Ленкина ћерка Станислава заволела је овај посао и 
у њему препознала добре пословне идеје. У моменту када је 
егзистенција доведена у питање и када се поставило питање 
како даље, одлуку је донела Станислава.

„Знала сам да то мора да 
иде. Истражујући тржиште 
закључила сам да су цене на 

тржишту нереалне и да недостаје квалитетне памучне гар-
деробе. Првобитна замисао је била да производимо тренерке 
и мајице за одрасле, али касније смо увидели да је много ис-
плативија производња дечије гардеробе“, каже Станислава.

Као и сваки други почетак, ни овај није био лак. Било је 
тешко набавити материјале, моделе, остварити сарадњу са 
квалитетним моделаром. Прве три године су шиле у днев-
ном боравку, а радило се по читав дан, без предаха. Након 
неколико првих комада одеће, Станислава је обишла бутике 

и продавнице, показала им мајице и тренерке и тако су кре-
нуле прве поруџбине. Како се проширивао број модела, тако 
је расла и потреба за новим машинама. 

Од собе до куће
Повећање броја шиваћих машина са две на пет, неми-

новно је захтевало и већи производни простор. Пре три го-
дине су изнајмиле кућу у Станишићу, где су пренеле посао. 
Данас је та кућа у њиховом власништву.

На тржиште пласирају колекције за свако годишње доба. 
Све се распрода, готово ништа не остане за следећу сезону. 
Ленка је задужена за кројење и шивење, а Станислава идеје 
претаче у моделе, осмишљава апликације, остварује контакт 
са моделаром и тржиштем.

Сарадњу са Националном службом за запошљавање на-
ставиле су кроз програм запошљавања приправника, а ових 
дана очекују одлуку по конкурсу за субвенционисање отва-
рања нових радних места.

ПОСЛУШАЛА 
САМ ЋЕРКУ

Ленка Маринковић je након 
дугогодишње незапослености 

упловила у свет предузетништва. Није 
веровала да посао може да се покрене 

са једном шиваћом машином и 130.000 
динара...

ОНИ СУ УСПЕЛИ   Дечја конфекција 
„ЛЕНКА-М“ из Станишића

„Прво смо планирали да производи-
мо тренерке за одрасле, али касније 

смо увидели да је много исплативија 
производња дечије гардеробе“

Прве три године су 
радиле у дневном

боравку...
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У оквиру Међународне конференције „HR Business Arena 
2014“, која је одржана у Београду, Иницијативи о запо-
шљавању младих у региону придружиле су се још че-
тири компаније - Биомелем, WIFI Хрватска, HRPRO и 

Ernst & Young Србија. Повељу о будућој заједничкој сарадњи 
потписали су представници компанија, а програмска дирек-
торка конференције Кармен Мајетић Павић рекла је да се 
тиме, практично, настављају активности које су покренуте у 
априлу ове године, на великој конференцији у Дубровнику.

„Наставићемо са конкретним активностима и наредне 
године, а важно је да су компаније већ почеле да сарађују 
и раде на креирању програма запошљавања младих“, рекла 
је Мајетић Павић „Танјугу“, који је медијски покровитељ 
конференције. Она је навела да су представници компанија 
које су потписале Повељу о сарадњи у склопу Иницијативе о 
запошљавању младих већ почели са креирањем програма и 
да сарађују, а да је веома важна размена искустава у погледу 
организовања програма.

Планиране су локалне радионице у Србији и Хрватској, у 
новембру, на којима ће учествовати све потписнице повеље, 
као и представници ресорних министарстава, како би се на-
правио заједнички план активности.

„Надамо се да ћемо га покренути до марта идуће годи-
не, када је планирана нова конференција, тако да верујем да 
ћемо до тада имати конкретне резултате“, рекла је Мајетић 
Павић. Она је изразила задовољство што су се иницијативи 
придружиле четири нове компаније - две из Србије и две из 
Хрватске.

Говорећи о примерима добре праксе, истакла је да је Ат-
лантик група због отклањања последица непогода које су по-
годиле регион у мају ове године, покренула нова постројења 
у Новој Градишки, а да је НИС повећао број стипендија за 
младе талентоване физичаре и математичаре и покренуо 
нове едукативне програме. Изразила је очекивање да ће се 
у наредне три године оволика незапосленост у региону међу 
младима ипак смањити.

Директорка компаније „Вај-фај“ Хрватска Кармен Та-
риба рекла је да су одлучили да се прикључе Иницијативи 
јер сматрају да целоживотно учење није у довољној мери 
заступљено и да је важно промовисати ту идеју, односно да 

би требало прихватити као обавезу наставак образовања и 
стицања потребних искустава и праксе и након стицања ди-
пломе. Наводећи примере из едукативног центра, рекла је да 
већ сада запошљавају младе и да постоје програми усавр-
шавања који трају годину дана, након чега се полазници и 
запошљавају. Кармен Тариба је изразила наду да ће се Ини-
цијатива подстицања запошљавања младих у региону про-
ширити и кроз веће пројекте.

„Важно је смањити овако велику незапосленост међу 
младима. У том циљу, одлучили смо да подржимо младе 
људе који би требало да буду будући лидери у својим ком-
панијама и организацијама. Од посебног значаја је да они 
стекну искуства, учествују у различитим праксама и усавр-
ше се“, рекао је представник компаније „Ернест и Јанг“ (Ernst 
& Young) Србија Стивен Фиш.

Професор Иво Шлаус подсетио је на чињеницу да у 
овом делу региона влада велика незапосленост младих, а да 
је генерација између 45 и 50 година у посебном проблему, 
јер ако изгубе посао врло брзо прелазе у категорију незапос-
лених. 

„Питање запошљавања требало би да буде темељни по-
литички задатак, јер ће се у будућности број образованих 
људи повећавати“, нагласио је Шлаус. 

На конференцији је речено да у земљама региона од уку-
пног броја незапослених више од 50 одсто чине млади. Учес-
ници скупа су указали и да би требало да будемо спремни да 
брзо реагујемо на промене, смањимо стопу незапослених, а 
велику одговорност, сматрају, имају привреда и послодавци.

На конференцији која је одржана у Дубровнику, од 23. до 
25. априла, потписана је и Повеља о сарадњи међу највећим 
регионалним компанијама у подручју запошљавања и оспо-
собљавања младих за тржиште рада. На иницијативу Инфо-
арена групе бројне регионалне компаније, као што су: Агро-
кор, Атлантик група, Горење, Словенске електране, Ај-Би-Ем 
Кроација, МК група, Нестле Адриатик, НИС Гаспром њефт, 
Нова љубљанска банка, Подравка, Привредна банка Загреб, 
Теленор Србија, Випнет - постале су потписнице ове хвале 
вредне иницијативе.

САЗНАЈТЕ ВИШЕ   Нове компаније у Иницијативи запошљавања младих

ПОДРШКА ЗА БУДУЋЕ ЛИДЕРЕ
Планиране су локалне радионице у Србији и Хрватској, на којима ће учествовати све 

потписнице Повеље о сарадњи, као и представници ресорних министарстава, како би се 
направио заједнички план активности
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Грчка је 14. октобра најавила 
пробну социјалну помоћ за 
најсиромашније из 13 најугро-
женијих општина. Ова мера тре-

бало би да ублажи тежак положај дела 
становништва. Грчка је у рецесији шест 
година, а и пре тешких економских 
проблема је сваки пети становник био 
у ризику од сиромаштва. Иако је грчка 
влада недавно објавила да се ситуација 
побољшава, са растом у трећем троме-
сечју, успешном емисијом средњероч-
них обвезница и примарним буџетским 
суфицитом, будућност Грчке и даље 
је неизвесна, због потребе за великим 
износима новца и након истека програ-
ма штедње, али и могућег доласка на 
власт радикалне левице Сириза, која се 
противи мерама штедње.

„Представљамо оруђе социјалне 
политике за заштиту најосетљивијих 
суграђана, борбу против сиромаштва и 
укључивање оних који су у ризику да се 
нађу на маргини“, изјавио је премијер 
Антонис Самарас.

Министар рада Јанис Врутсис 
рекао је да у већини европских земаља 
постоји гарантован минимални приход.

Новом пробном мером ће станов-
ници 13 општина који испуне одређене 
критеријуме, у погледу прихода и ли-

чне имовине, током шест месеци 2015. 
добијати око 200 евра месечно уколи-
ко живе сами, односно 500 евра по до-
маћинству са двоје деце. Уколико би се 
овај програм применио на целу земљу, 
у њега би се укључило 7 одсто Грка, 
рекао је премијер. Након шест година 
дубоке рецесије стопа незапослености 
у Грчкој износи 26,4 одсто, што је најви-

ша стопа у Европи. У већини случајева 
реч је о дуготрајној незапослености, а 
тек сваки десети добија накнаду.

Према најновијим статистичким 
подацима, скоро сваки четврти Грк био 
је у ризику од сиромаштва 2013. године, 
што је исто као и 2012. Све је већа стопа 
особа које живе у оскудици. То значи 
да 2,5 милиона особа добија мање од 
60 одсто средишње зараде, односно оне 
од које 50 процената становника добија 

више, а 50 одсто мање. Реч је о износу 
од 418 евра месечно за једну особу и 
878 за четворочлану породицу.

Међутим, министар рада Грчке та-
кође је указао да чак и у периоду снаж-
ног раста, између 1997. и 2004., стопа 
сиромаштва углавном није падала ис-
под 20 одсто, што је неуспех.

Грчка влада социјалиста и деснице 
недавно је објавила позитивне вести - 
раст у трећем тромесечју, успешно из-
давање средњерочних обвезница први 

пут од почетка кризе, као и базични 
буџетски суфицит, односно суфицит без 
сервисирања дуга.

Премијер Антонис Самарас чак се 
у јавности поигравао идејом да ће Гр-
чка успети пре предвиђеног рока да 
изађе из програма под надзором ЕУ, 
Европске централне банке и ММФ-а, 
који подразумева 240 милијарди евра 
позајмица које су земљи одобраване од 
2010. да би избегла финансијски слом. У 
замену за то спровођене су строге мере 
штедње, које су грађани јако тешко по-
днели.

Међутим, средином октобра на 
тржишту се очитава страх од неизвес-
не будућности, који је подстакнут су-
морном економском ситуацијом у ЕУ, 
али и проблемима саме Грчке. Тако 
је на атинској берзи забележен пад од 
око 6 одсто 14. и 15. октобра, а стопа 
за десетогодишње обвезнице, која је у 
претходним седмицама износила око 
6,5, скочила је на близу 9 процената. У 
Атини ово нису очекивали.

Поред опште неповољне економ-
ске ситуације у Европи, разлози за ово 
леже и у Грчкој, сматра економиста 
Хесус Кастиљо из финансијске ком-
паније „Нетаксис“. Он наводи да неки 
економисти предвиђају да ће Грчкој 
по истеку плана помоћи 2016. и даље 
недостајати 12 милијарди евра, што ће 
тешко наћи на тржишту.

САЗНАЈТЕ ВИШЕ   Грчка најавила мере које би требало да ублаже тежак положај дела 
становништва

ПРОБНА СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ
Новом пробном мером становници 13 општина који испуне одређене 

критеријуме, у погледу прихода и личне имовине, током шест месеци 2015. 
добијаће око 200 евра месечно уколико живе сами, односно 500 евра по 

домаћинству са двоје деце

Скоро сваки четврти Грк био је 
у ризику од сиромаштва 2013. 
године, што је исто као и 2012.

Извор: АФП
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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)


