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ОД ЕСНАФА ДО НСЗ
ТЕМА БРОЈА - Од 14. децембра 1921. године, када је објављен један од првих 
прописа којима се регулише област запошљавања - Закон о заштити раденика, 
прошле су 93 године. Државни органи Кнежевине Србије 1850. обавезују се да 
ће се старати о незапосленим радницима, који су „по нужди и без своје воље 

осиромашили“. 
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УВОДНИК

НА СЛОВО НА СЛОВО е
  Деца су наше највеће богатство. У Рожају нека од њих су 

и више од тога: једна породица примала је материјално обез-
беђење по основу малолетног детета рођеног 1979. У Црној 
Гори је тако пронађено дете од 35 година. Додуше, за многе 
родитеље деца никада не одрасту, а да ли у Србији има те „ро-
жајске“, нешто старије деце, сазнаћемо када се и овде уведе 
електронски социјални картон. 

Уз помоћ умрежених електронских података информа-
ционих система десет државних институција, само у Рожају 
„упецано“ је 110 особа које су без законског основа примале 
материјално обезбеђење у периоду од пет до девет година, а 
у 54 случаја од 10 до 24 године. О томе на нашој страници Ак-
туелно.

Вратимо се у Србију и на нашу трећу страну. Горан Ра-
кић, директор Сектора информационих технологија у компа-
нији ДИС, каже: „Компанија је за 10 година чувања докумен-
тације изгубила 1,5 милиона евра које је могла да утроши на 
запошљавање 230 нових радника или исплату 2.760 просеч-
них плата. 

Е, неће моћи: Обавеза компанија је да сва пословна до-
кумента чувају у папиру - уместо у електронској форми, што 
сваке године наноси штету привреди која се мери милионима 
евра, израчунао је НАЛЕД. 

Увођење система електронских грађевинских дозвола 
омогућило би отварање четири пута више градилишта него 
сада. Осим тога, е-дозволе могле би да смање трошкове при-
бављања одобрења за изградњу које је сада у Србији пет пута 
скупље у односу на земље Европе, а више од 20 пута у односу 
на чланице ОЕЦД.

Тих позиција у овдашњем административном ткиву, у 
коме још влада дух мастиљаве оловке заденуте за ухо, толико 
је да би њихово затварање представљало највреднију инвес-
тицију у Србији. 

Србија је богата разним такмичењима и шампионати-
ма: од спортских, културних до тражења најбрже тркачице 
у венчаници са високим штиклама и мокринског надметања 
на тамошњој Туцијади. Једино још нисмо добили шампиона 
у запошљавању. Неслужбена такмичења махом се одржа-
вају на сајмовима запошљавања. У Аранђеловцу највећи број 
слободних радних места понудило је предузеће „Пештан“, које 
је ове године запослило 100 лица са евиденције незапослених. 
„Пештан“ је тако постао неслужбени шампион Шумадије у за-
пошљавању. О томе на страницама Послова. 

О дугој историји запошљавања, од крушевачког бећарха-
на (1829.), склоништа за раднике „вандрокаше“, у коме се увек 
налазио по један „надзиратељ“, чија је дужност била да по чар-
шији тражи место калфама и другим радницима, до данашње 
Националне службе за запошљавање, у нашој Теми броја.

Наш репортер кренуо је трагом огласа којим се посло-
давац из Немачке обратио НСЗ са захтевом за запошљавање 
12 асистената за здравствену негу. Шта на том путу до Гел-
зенкирхена очекују Александар из Беле Цркве, Јелица из 
Смедеревске Паланке, Милован из Краљева, на нашој осмој 
страни.

Зашто се намрштила Мона Лиза - једну од најкраћих и 
најефектнијих анализа незапослености и последица које она 
носи дала је директорка ММФ-а Кристин Лагард, а ми прено-
симо на нашој трећој страни. 

На крају, али не и најмање важно, у рукама држите 600. 
број „Послова“. Први је објављен 3. јуна 2003. године.

Милош Чолић

Бесплатна публикација о запошљавању
Број 600 • 17. децембар 2014. године



„Од 502 предузећа са списка за приватизацију готово 80 
нема ниједног запосленог, већ су само љуштуре које постоје 
на папиру и не могу другачије да буду угашене него кроз 
процесе стечаја“, изјавио је министар привреде Жељко Сер-
тић. Говорећи на конференцији „Јавна предузећа и тржишна 
конкурентност у Србији“, Сертић је додао и да постоји између 
80 и 90 фирми које имају једног или два запослена.

„Дакле, око 170 фирми већ не фукционише“, казао је 
министар, коментаришући наводе да ће више од 100 фирми 
отићи у стечај. Поручио је да запослени у јавном сектору не 
треба да се плаше отказа, јер јавна предузећа најпре морају 
да се реорганизују, а евентуални вишкови ће бити утврђени 
на основу озбиљних анализа. Сертић је рекао да смањивање 
броја запослених у јавним предузећима не иде преко ноћи и 
да ће се то радити плански, по јасним критеријумима и на 
основу комплетне анализе. 

„Ја сам први за то да се нерадници отпусте, али како 
ћемо без анализе знати ко су ти људи“, рекао је министар 
привреде.

ПРИВРЕДА   Од 502 предузећа са списка за приватизацију

У 80 ПРЕДУЗЕЋА НЕМА ЗАПОСЛЕНИХ
„Око 170 фирми са списка за приватизацију већ не фукционише“, изјавио је министар 

привреде Жељко Сертић

Незапосленост и уметност 

ЗАШТО СЕ МРШТИ МОНА ЛИЗА?

ВЕРОВАЛИ ИЛИ НЕ

ЗБОГ ПАПИРА
ПРИВРЕДА ГУБИ ВИШЕ 

МИЛИОНА ЕВРА 

Обавеза компанија да сва пословна докумен-
та чувају у папирној уместо у електронској 
форми, сваке године наноси штету привреди 
која се мери милионима евра, саопштила је 

Национална алијанса за локални економски развој. 
НАЛЕД истиче да један трговински ланац сваке го-
дине генерише око 2,5 милиона докумената, а сваки 
од њих има у просеку четири листа.

Како папир кошта пола евроцента, а тонер један 
евроцент, долази се до рачунице да трошкови штам-
пања 10 милиона страница сваке године износе и 
до 150.000 евра. На ову бројку потребно је додати и 
трошкове закупа или куповине магацинског просто-
ра, ормана, регистратора, плаћање радника, струје 
и сервиса.

Директор Сектора информационих технологија 
у компанији ДИС Горан Ракић каже да је та ком-

панија за 10 година чувања документације изгубила 
1,5 милиона евра, које је је могла да утроши на запо-
шљавање 230 нових радника или исплату 2.760 про-
сечних плата. При томе би уплата у буџет за порезе 
и доприносе била виша од 400.000 евра.

„Ово је само на примеру једног предузећа. Зами-
слите само о којим цифрама и губицима за привреду 
и државу је реч на нивоу Србије“, каже Ракић.

Директорка Међународног монетарног фонда (ММФ) Кристин Лагард упозо-
рила је Италију да се креће ка „социјалној експлозији“, ако не успе да реши проблем 
хронично високе незапослености међу младима и не покрене „отровану“ економију. 
У говору на миланском универзитету Бокони, Лагард је поручила да би се због 
стопе незапослености од 43 одсто међу младима од 15 до 25 година „намрштила“ 
чак и Мона Лиза. „Незапосленост, због које је емиграција из Италије на десетого-
дишњем максимуму, није ствар с којом се треба шалити у време токсичне комби-
нације ниске инфлације и слабог привредног раста широм Европе. Ово није крст 
који носе само млади. Пре или касније, тај крст се нађе на леђима целог друштва. 
Упорна незапосленост не само да кочи привредну активност, она угрожава људско 
самопоштовање и основе друштва и институција, тако што подстиче неједнакости, 
а понекад и насиље“, оценила је директорка ММФ-а.
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Средином 2009. године, када је програм за запошља-
вање приправника „Прва шанса” стартовао, саветница 
из Националне службе за запошљавање обавестила 
ме је да је у часопису „Табу“ отворен конкурс за по-

зицију новинара. Иако би многи рекли да је то у домену на-
учне фантастике, управо уз помоћ НСЗ успела сам да нађем 
први посао. Ко зна где бих била данас да се нисам пријавила 
на овај конкурс и у ком смеру би ме живот одвео да се све 
одвијало онако како сам планирала, али знате ону чувену 
- „направи планове ако желиш да засмејеш Бога”. Сећам се 
првих дана на послу, прелиставања „Табуа“ и „Табу недељни-
ка“, покушаја да запамтим имена што већег броја агенција 
и њихових руководилаца и осећаја погубљености који је био 
последица чињенице да се налазим на потпуно непознатом 
терену.

А када је завршен процес упознавања са садржајима 
„Табу“ издања, поверен ми је први задатак, који, додуше, 
не бисмо могли сврстати у новинарски. С обзиром да ком-
паније средином године Агенцији за привредне регистре 
достављају своје завршне финансијске извештаје, требало је 
анализирати резултате пословања маркетиншких агенција, 
на основу критеријума који је „Табу“ увео претходних година, 
и установити које су међу њима најбоље. Морам признати да 
ми је пријало да се опет вратим бројкама од којих сам јед-
ва дочекала да побегнем по завршетку средње школе. Иако 
нисам присуствовала додели награда на Маркетиншком до-
гађају 2009. године, сазнање да сам дала свој први допринос 
нашој малој редакцији учинило ме врло срећном. 

Потом се коначно требало посветити ономе што се нала-
зило у опису мог посла - писању и превођењу текстова. Ис-
тини за вољу, пут од бедног пискарања до коректно написа-
них чланака био је прилично дуг. Бившим колегама, Јелени и 
Петру, неизмерно сам захвална на свакој критици, сугестији 
и подстицају, јер су ми тиме дали ветар у леђа и помогли 
да схватим на који начин морам приступати новинарству у 
домену маркетинга. Иако новинарство представља један од 
најуспешнијих рецепата за сиромаштво, кога се ја придржа-
вам „као пијан плота”, свакако је професија која има и своје 
добре стране. Свесна сам да постоји доста тога што морам 
научити и да још много тајни новинарског заната морам про-
нићи. Чини ми се да ћу на том пољу остати вечити шегрт али, 

истини за вољу, у 
овим копи-пејст 
(copy-paste) време-
нима прави мајсто-
ри новинарства су 
заиста ретке птице.

Након пет го-
дина проведених 
у часопису „Табу“, 
требало би да могу 
да дам одређени 
суд о тржишту мар-
кетиншких услуга 
у Србији. Уколико 

анализирамо финансијске показатеље, можемо закључити 
да је огласна индустрија потврдила своју жилавост након 
што јој је економска криза задала прилично снажан ударац. 
Ипак, када говоримо о саморегулацији огласне индустрије, 
стичем утисак да је мало шта учињено на том плану, иако би 

и струка и потрошачи од тога имали корист. Mеђу руководио-
цима водећих агенција за тржишне комуникације, агенција 
за закуп и планирање медија, агенција за односе с јавношћу 
и агенција за маркетиншка и друштвена истраживања, уо-

чава се, бар код већег броја, да још увек 
не постоји спремност за уређивање тр-
жишта. Овакво стање ствари неће моћи 
још дуго да траје. Уколико Србија настави 
да се креће путем европских интеграција, 
наћи ће се неко ко ће натерати маркетин-
гаше да засучу рукаве и постигну договор 
око основних принципа које ће сви пред-
ставници огласне индустрије морати да 
поштују.

ПРВА ШАНСА   Новинарство представља 
један од најуспешнијих рецепата за 

сиромаштво, али Жељка Милетић је знала 
још један

ПОСАО, НСЗ 
И НАУЧНА 

ФАНТАСТИКА

Жељка Милетић, 
главна уредница 
часописа „Табу“
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Власница и директорка ди-
зајнерског студија „Со и 
вода“ (Salt & Water) Светла-
на Мојић добитница је го-

дишње Балканске награде женског 
предузетништва за најуспешнији 
старт-ап. У ужем избору за то прес-
тижно признање, које је доделила 
B-Wco (Balkan Women Coalition ) у 
Солуну, нашле су се предузетнице 
из Турске, Грчке, Бугарске, Руму-
није, Србије, Македоније, Хрватске 
и Албаније. Кандидатуру Светла-
не Мојић подржало је Удружење 
пословних жена Србије, чија је она 
чланица.

Прецизирајући да је ова Ново-
сађанка награђена за начин посло-
вања фирме, опхођење са клијен-
тима као и “како се пробијамо на 
инострано тржиште”, Мојићева је у 
изјави за „Танјуг“ нагласила да јој је 
та награда важна, јер “представља 
потврду да добро радимо, да смо се 
упутили у правом смеру и да смо 
препознати у веома великој конку-
ренцији старт-ап фирми које се сва-
кодневно отварају на Балкану”. Она 
је додала да је то ново признање 
њој и њеном тиму дефинитивно 
подстрек за даљи рад.

„Со и вода“ је вишеструко на-
грађивани дизајнерски студио, који 
се бави дизајном јахти, дизајни-
рањем свих врста ентеријера, као 
и луксузном архитектуром. Њихов 
пројекат ентеријера авиона Боинг 

787 награђен је ове године у Лондо-
ну са International Yachts & Aviation 
Awards 2014, за најбољи пројекат 
ентеријера авиона.

Oва мала новосадска компанија 
већ три године успешно сарађује са 
клијентима из целог света. Профе-
сионализам, препознатљив дизајн, 
иновативна решења и добар однос 
са клијентима је препознала и Бал-
канска награда женског предузет-
ништва (Female Entrepreneurship 
Awards 2014), доделивши Светлани 
Мојић и њеном тиму признање за 
најуспешнији балкански старт-ап.

К’О ЛУК И ВОДА ЗА „СО И ВОДУ“
САМО НАПРЕД   Светлана Мојић добитница годишње Балканске награде женског 

предузетништва

„Salt & Water” је вишеструко награђивани дизајнерски студио, који се бави дизајном 
јахти, дизајнирањем свих врста ентеријера, као и луксузном архитектуром

Пројекат ентеријера 
авиона Боинг 787 на-
грађен је ове године у 

Лондону

   Нишлије праве антене 
   „made in EU“

   Шпански капитал, а српска па-
мет и предузимљивост - показа-
ли су се као одличан модел за 
успешно пословање. У погонима 
некадашње Електронске индус-
трије, тим инжењера предузећа 
„Енгел системс“ осмислио је 46 
нових производа, од којих су до 
сада на светско тржиште пласи-
рали милион комада. Директор 
Живота Миљковић каже да 
производе све уређаје потребне 
за пријем дигиталног земаљског 
или сателитског сигнала, али ис-
кључиво за извоз.
   Потражња за антенама у Евро-
пи не јењава, иако су они давно 
пре нас добили кабловску теле-
визију. Једноставно, држава те 
ресурсе користи за своје потре-
бе, као што је мерење потрошње 
струје и гаса, телефонија, интер-
нет, тако да је телевизија само 
једна од ставки у палети произ-
вода који се нуде.
  Власници „Енгела“ су члано-
ви шпанске породице Монтан, 
а оснивач пословне империје је 
њихов предак који се бавио про-
изводњом радио-апарата. Посао 
су проширили и на друге области, 
али им је у Нишу срце произ-
водње.
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У Крушевцу је 1829. године постојало склониште - 
бећархан, за раднике „вандрокаше“, момке из места 
или са стране који не би могли на време и сами да 
нађу себи службу. Склониште су заједнички издржа-

вали сви крушевачки еснафи и у њему се увек налазио по је-
дан „надзиратељ“, чија је дужност била да по чаршији тражи 
место калфама и другим радницима који су били збринути 
у бећархани. Ово склониште се може 
узети као зачетак службе посредо-
вања у Србији.

Уредба о еснафима, којом је 
регулисано питање ученика на изу-
чавању заната (шегрта), калфи и 
еснафских мајстора, донета је 1847. 
године. Према тој уредби, еснафи и 
полицијске власти су бринули о еви-
денцији при изучавању заната и по-
средовању при запошљавању. Тако 
су еснафске организације, први пут 
организовано, зачеле улогу будућих 
берзи рада.

Године 1850. државни органи 
Кнежевине Србије обавезују се да ће 
се старати о незапосленим радни-
цима, који су „по нужди и без своје 
воље осиромашили“, односно остали 
без имовине, који су морали да се 
издвоје из породичних задруга или 
напусте земљу коју су обрађивали, 
јер није била плодна и преселе се у 
друго место.

Скупштина Краљевине Србије 
1886. године доноси Закон о јавним 
берзама, а потом и Правила о посредницима за набављање 
слуга и служби, која остају на снази све до првих година XX 
века. Већ 1897. године основано је друштво Привредник - за 
збрињавање шегрта, које је остваривало неке од функција би-
роа за посредовање рада.

Народна скупштина Краљевине СХС 14. децембра 1921. 
године усваја Закон о заштити раденика, који је био заснован 
на савременим принципима деловања тржишта рада. Овај 
закон је детаљно регулисао оснивање и деловање Берзе рада. 
У циљу уређивања тржишта рада - „радне пијаце“, основа-
на је Средишна берза рада за целу Краљевину, са седиштем 
у Београду, и месне берзе рада у свим привредно јаче раз-

вијеним местима. Поред рада на организацији „радне пија-
це“, задатак Берзе рада био је и сузбијање незапослености - 
„беспослице“, старање о упошљавању радника, посредовање 
и брига о њиховој исхрани, смештају и давању попутнине 
(путни трошкови). Све државне берзе рада биле су дужне да 
своје послове обављају бесплатно и непристрасно.

Шест година касније - 1927., тадашња Југославија рати-
фиковала је Међународну конвенцију о незапослености и у 
складу са њом донела Уредбу о организацији Службе за по-
средовање рада. Систем државних берзи рада је замењен јав-
ним берзама, а њихов рад је надзирала држава преко Минис-

тарства социјалне политике. Десет година касније извршена 
је реорганизација јавних берзи и основана Средишња управа 
за посредовање у раду, а 1948. године запошљавање прелази 
у надлежност државе. До тада, непосредно после рата, Сре-
дишња управа за посредовање рада била је организована 
као класична берза рада и деловала је у оквиру синдиката.

Закон о служби за запошљавање радника, којим је ус-
постављено планирање и извршена децентрализација Сре-
дишње управе за посредовање рада формирањем републич-
ког и локалних бироа за посредовање рада, донет је 1952. 

ТЕМА БРОЈА    Од 14. децембра 1921. године, када 
је објављен један од првих прописа којима се 

регулише област запошљавања - Закон о заштити 
раденика, прошле су 93 године

Еснафске организације, први пут орга-
низовано, зачеле улогу будућих берзи рада

ОД ЕСНАФА
ДО НСЗ

Закон из 1921. детаљно регулисао оснивање
и деловање Берзе рада

Државни органи Кнежевине Србије 1850. 
обавезују се да ће се старати о незапосленим 

радницима, који су „по нужди и без своје воље 
осиромашили“. Већ 1897. године основано је 

друштво Привредник - за збрињавање шегрта, 
које је остваривало неке од функција бироа за 
посредовање рада. Формирањем републичког 
и локалних бироа за посредовање рада, 1952. 

у Србији је почела да се води и званична 
евиденција незапослених лица
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године, када се у Србији по-
чела водити и званична еви-
денција незапослених лица.

Уставом из 1963. го-
дине године промовисано 
је самоуправљање, па су и 
бирои за посредовање рада 
трансформисани у заводе за 
запошљавање, који су имали 
знатно шира овлашћења у 
односу на бирое.

У наредних 12 годи-
на оснивају се заједнице за 
послове запошљавања, а од 
1975. до 1989. године, у скла-
ду са Законом о удруженом 
раду, формирају се самоу-
правне интересне заједни-
це за запошљавање, што је 
довело до даље децентра-
лизације, али и до великог 
уситњавања служби и сред-
става.

Закон о запошљавању и 
остваривању права незапос-
лених лица донет је 1992. го-
дине и формиран Републички завод за тржиште рада. Завод 
је дефинисан као институција која има три групе функција:

• стварање услова за запошљавање,
• усклађивање понуде и тражње на тржишту рада (по-

средовање, професионална оријентација, стручно оспо-
собљавање, преквалификација),

• брига о остваривању права незапослених.
Квалитативна новина је и изједначавање положаја свих 

незапослених и других учесника на тржишту рада, без обзи-
ра на место живота и рада.

Формирањем Републичког завода за тржиште рада 
учињен је искорак од класичних служби за запошљавање 
(са претежним функцијама евиденције и посредовања), ка 
модерној институцији тржишта рада, какве постоје у тр-
жишно развијеним земљама, са превасходним циљем да се 
предузећа, послодавци и незапослена лица мотивишу за за-
пошљавање. У складу с тим, Републички завод за тржиште 
рада почео је са активним мерама, које иду у сусрет реша-
вању проблема незапослености и вишкова радне снаге, по-
ред пасивних мера којима се, у складу са законом, обезбеђују 
накнаде и друга права незапосленим лицима.

Закон о запошљавању и осигурању за случај незапос-
лености, којим је основана Национална служба за запошља-
вање, Народна скупштина Републике Србије донела је 15. јула 
2003. године. Од 14. децембра 1921. године, када је објављен 
један од првих прописа којима се регулише област запошља-
вања - Закон о заштити раденика, прошле су 93 године.

Данас Националну службу за запошљавање чине дирек-
ција, две покрајинске службе, 34 филијале, 21 служба и више 
од 120 испостава у свим општинама у Републици Србији. 
Постали смо модеран јавни сервис, који својим клијентима 
пружа услуге на исти начин као и службе у развијеним ев-
ропским земљама.

Уставом из 1963. године бирои за 
посредовање рада трансформисани у 
заводе за запошљавање, који су имали 

знатно шира овлашћења у
односу на бирое
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У октобру ове године послодавац из Немачке се обратио 
Националној служби за запошљавање, са захтевом 
за запошљавање 12 асистената за здравствену негу. 
Конкурс је затворен, завршена је селекција, у току је 

потписивање уговора са кандидатима. Почетком наредне 
године одабрани кандидати ће стићи у Гелзенкирхен, у АПД 
клинику (Ambulante Pflegedienste Gelsenkirchen GmbH), која 
најављује потребу за још 38 радника.

Клиника је најпре у Немачкој огласила потребу за рад-
ницима, јер су тамошњи послодавци законом обавезни да 
предност у запошљавању дају суграђанима. 

„Конкурс за неговатеље је трајао 4 месеца и нико се није 
јавио, што је било алармантно. Одлучили смо се за Србију, 
јер сматрамо да људима са ових простора интеграција не би 
била тешка, због културолошких, породичних, пословних и 
других веза са Немачком, као и ранијих радних миграција“, 
каже Миша Радуновић, менаџер људских ресурса у АПД 
клиници.

НСЗ је у новембру објавила оглас ове немачке клинике. 
У тексту конкурса је стајало да није неопходно да кандида-
ти поседују претходно радно искуство. Прецизирано је да ће 
послодавац сносити трошкове превоза од Србије до Немачке, 
здравственог прегледа и издавања радне дозволе, а висина 
бруто зараде износиће 1.950 евра. Ширим избором обух-
ваћено је 120 кандидата из целе Србије, а они који су ушли у 
ужи избор позвани су на интервју са немачким послодавцем. 
Разговори су реализовани од 1. до 3. децембра, у Филијали 
за град Београд НСЗ. Немачки послодавац је изузетно задо-
вољан сарадњом са НСЗ, а најављено је и покретање проце-
дуре за ангажовање још 30-50 радника.

„Општи утисак је да су се боље представили кандидати 
са евиденције незапослених, јер су са њима радили савет-
ници НСЗ приликом обавештавања о конкурсу, селекције и 
у припремама за разговор са послодавцем. Запослени су се 
сами припремали и сами процењивали да ли испуњавају 
услове конкурса“, каже Жељка Зеленовић Вуковић, савет-
ник НСЗ у београдској филијали. 

„Дугогодишње радно искуство нам помаже да препо-
знамо праве кандидате. Важна је стручна и социјална ком-
петенција, да ли је неко спреман да ради у тиму, да ли може 
самостално да извршава одређене послове, да ли воли свој 

посао, да ли жели дуго да га ради и да ли жели да остане у 
Немачкој - то су најважније ствари. Када бирамо кандидате 
гледамо да ли имају потенцијал да се даље образују“, при-
ча нам у паузи интервјуа са кандидатима Петра Хасенау, 
оснивач и један од три сувласника клинике, која је и сама 
радила као медицински техничар за негу.

АПД клиника основана је 1993. и има 260 запослених 
који се брину за око 600 пацијената. За свој рад фирма је 
више пута награђивана, док је прошле године добила еми-
нентну награду за иновативни модел дома за становање за 
дементне пацијенте. Следеће године АПД ће инвестирати 5 
милиона евра у градњу две клинике са шест домова за стара 
лица. 

За неке људе Немачка једноставно значи бољи живот.
„Нисам био у Немачкој, ни туристички, нажалост, али 

сам упознао младе Немце овде у Србији. Допада ми се њихов 
позитиван пословни став. Преко интернета сам се информи-
сао о Гелзенкирхену и сазнао да је то четврти град по добром 
пословању у Немачкој“, каже Александар (20) из Беле Цркве.

Јелица (24) је из Смедеревске Паланке: „Посао тражим 
две године, радила сам у општој болници у Смедеревској Па-
ланци. И моја шестогодишња ћерка са мном сада учи немач-
ки“. 

Марјан (34) из Ужица: „Имам посао, радим 12 година 
као медицински техничар, али желим да одем у Немачку са 
породицом због бољих услова за рад и живот и школовање 
моје деце - имам два дечака. Зато сам пратио сајт Национал-
не службе, учим ускоспецијализовани медицински немачки 
језик, полажем у јануару“.

Ивана (34), незапослена, из Темерина: „Позвали су ме 
из Националне службе и обавестили о конкурсу. Одлазак у 
Немачку ми значи бољи живот, у ствари нормалан живот за 
мене и ћерку - да имам посао и да од тога нас две можемо 
да живимо“.

Милован Јакшић је незапослени медицински техни-
чар из Краљева. Немачки језик је савладао за годину дана. 
„Када је човек незапослен све је другачије него када ради. 
Запослени је у друштву, креће се, лакше комуницира, лак-
ше мисли, све је много лакше. Човек који је незапослен само 
мисли како да нађе посао. Сасвим је нормално да човек брзо 
научи језик када зна да му је потребно и да му то значи оп-
станак. Знам доста о АПД клиници, јер отац мог пријатеља 
живи у Гелзенкирхену и користи њихове услуге“. 

М.Колаковић

ТРАГОМ ОГЛАСА   АПД клиника најавила потребу за још 38 радника из Србије

НА ПУТУ ЗА ГЕЛЗЕНКИРХЕН
Послодавац из Немачке се обратио НСЗ са захтевом за запошљавање 12 

асистената за здравствену негу. Конкурс је затворен, завршена је селекција, у 
току је потписивање уговора са кандидатима
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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

СЛОБОДНИХ РАДНИХ 
МЕСТА

414

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
На основу чл. 54 и 75 Закона о државним службеницима („Служ-
бени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 
64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14), чл. 12, 13 и 15 
Одлуке о образовању и начину рада Конкурсне комисије за спро-
вођење интерног и јавног конкурса за попуњавање радних мес-
та у Служби Народне скупштине Републике Србије 28 бр. 112-
2808/06, од 18. септембра 2006. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

Оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

Орган у коме се попуњава положај: Служба Народне 
скупштине

Положај који се попуњава:

Помоћник генералног секретара - руководилац 
Сектора за опште послове - положај у III групи

Услови: стечено високо образовање из научне области економ-
ске науке или правне науке на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким студијама на 
факултету; најмање девет година радног искуства у струци; 
положен државни стручни испит; способност руковођења; висок 
ниво пословне комуникације; знање енглеског језика и знање 
рада на рачунару; држављанство Републике Србије; да кандида-
ту раније није престајао радни однос у државним органима због 
теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на 
казну затвора од најмање 6 месеци.

Трајање рада на положају и место рада: Рад на положају 
траје пет година. Место рада: Београд, Краља Милана 14.

Одлука о постављењу на положај: Одлуку о постављењу на 
положај доноси Одбор за административно-буџетска и мандат-
но-имунитетска питања Народне скупштине, на предлог генерал-
ног секретара Народне скупштине.

У изборном поступку проверава се: познавање области из 
делокруга рада Народне скупштине, стручна оспособљеност за 
рад на положају, вештина логичког и аналитичког резоновања, 
вештина комуникације, организационе способности и вештина 
руковођења; увидом у податке из пријаве (вреднује се и садр-
жина пријаве на конкурс) и питањима која ће се кандидатима 
усмено постављати (разговор); знање рада на рачунару увидом 
у доказ о познавању рада на рачунару; знање енглеског језика - 
увидом у доказ о знању енглеског језика.

Садржина пријаве и рок за поношење пријаве: Прија-
ва на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место 
рођења, адресу становања, контакт телефон, податке о образо-
вању, податке о врсти и дужини радног искуства, с кратким опи-
сом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве 
на јавни конкурс и одговорности на тим пословима, податке о 
стручном усавршавању и податке о посебним областима знања. 
Пријава мора бити својеручно потписана. Рок за подношење 
пријаве на јавни конкурс је осам дана. Рок почиње да тече наред-
ног дана од дана када је конкурс оглашен у перидичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање.

Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге 
рођених;

- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству 
Републике Србије;
- оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спре-
ма;
- оверена фотокопија радне књижице;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству 
(потврде, решења, уговори и други акти из којих се може утвр-
дити на којим пословима и са којом стручном спремом и у ком 
периоду је стечено радно искуство); уверење о положеном 
државном стручном испиту за рад у државним органима (лица са 
положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном 
државном стручном испиту достављају уверење о положеном 
правосудном испиту);
- оригинал или оверена фотокопија сертификата о знању енглес-
ког језика или другог доказа о знању енглеског језика;
- оригинал или оверена фотокопија сертификата о знању рада на 
рачунару или другог доказа о знању рада на рачунару;
- оригинал или оверена фотокопија уверења суда да против кан-
дидата није покренута истрага нити је подигнута оптужница за 
кривична дела која се гоне по службеној дужности.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је овере-
на у општини, суду или од јавног бележника.
Лице које нема положен државни стручни испит може да подне-
се пријаву на конкурс, с тим што је дужно да пријави полагање 
тог испита Министарству државне управе и локалне самоуправе 
у року од 5 дана од истека рока за подношење пријаве на конкурс 
и да Народној скупштини - Одељењу за људске ресурсе, са наз-
наком „За јавни конкурс - попуњавање положаја“, достави доказ 
о положеном државном стручном испиту у року од 20 дана од 
истека рока за подношење пријаве на конкурс за попуњавање 
положаја.

Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс: Прија-
ве на јавни конкурс подносе се на адресу: Народна скупштина, 
Одељење за људске ресурсе, Трг Николе Пашића број 13 или 
Краља Милана 14, са назнаком  „За јавни конкурс - попуњавање 
положаја“.

Контакт телефон за давање обавештења о конкурсу: 
Одељење за људске ресурсе, телефон: 30-26-014 и 30-26-620.

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потреб-
ни докази, у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду 
или од јавног бележника, биће одбачене.

Овај оглас објављује се интернет страници Народне скупшти-
не, Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе и на 
огласној табли, интернет страници и периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање.

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

Администрација и управа 

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РЕПУБЛИЧКА КОМИСИЈА

ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА У ПОСТУПЦИМА 
ЈАВНИХ НАБАВКИ

На основу чл. 54 и 61 Закона о државним службеницима („Служ-
бени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 
64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09 и 99/14) и члана 17 став 3, 
члана 18 став 1 и члана 19 ст. 1 и 2 Уредбе о спровођењу интер-
ног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним 
органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07 - пречишћен текст и 
109/09), оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ

МЕСТА У РЕПУБЛИЧКОЈ КОМИСИЈИ
ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ

I Орган у коме се радна места попуњавају: Републичка 
комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки, Београд, 
Немањина 22-26

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за стручну подршку у пословима 
Одељења, у звању саветника, у Служби 

Републичке комисије за заштиту права у 
поступцима јавних набавки, Сектор за заштиту 
права у поступцима јавних набавки, Одељење 

за стручне послове заштите права у поступцима 
јавних набавки - 2 извршиоца

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање 
из научне области правне науке на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету, најмање три године радног искуства у стру-
ци, положен државни стручни испит и знање рада на рачунару 
(МS Оffice пакет и Интернет).

Стручне оспособљености, знање и вештине које се про-
веравају у изборном поступку: познавање Закона о јавним 
набавкама, познавање рада на рачунару - увидом у доказ о 
познавању рада на рачунару или практичном провером на рачу-
нару, уколико овај доказ не поседује; вештине: организованост, 
мотивисаност, тимски рад и комуникативност - усмено.

2. Радно место за подршку у пословима 
Одељења, у звању млађи саветник, у Служби 

Републичке комисије за заштиту права у 
поступцима јавних набавки, Сектор за заштиту 
права у поступцима јавних набавки, Одељење 

за стручне послове заштите права у поступцима 
јавних набавки - 1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање 
из научне области правне науке на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету и завршен приправнички стаж или најмање 
пет година радног стажа у државним органима, положен држав-
ни стручни испит и знање рада на рачунару (МS Оffice пакет и 
Интернет).

Стручне оспособљености, знање и вештине које се про-
веравају у изборном поступку: познавање Закона о јавним 
набавкама, познавање рада на рачунару - увидом у доказ о 
познавању рада на рачунару или практичном провером на рачу-
нару, уколико овај доказ не поседује; вештине: организованост, 
мотивисаност, тимски рад и комуникативност - усмено.

III Место рада: Београд, Масарикова 5.

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Републичка комисија 
за заштиту права у поступцима јавних набавки, 11000 Београд, 
Немањина 22-26, са назнаком: „За јавни конкурс“.

V Лице задужено за давање обавештења: Свјетлана Радо-
вић, број телефона: 011/2060-949.

VI Заједничко за сва радна места

Услови за рад на радном месту: 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.

Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног 
дана од дана објављивања конкурса у периодичном издању огла-
са Националне службе за запошљавање.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потпи-
сана пријава са биографијом и наводима о досадашњем рад-
ном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дока-
за о одговарајућој стручној спреми; оверена фотокопија радне 
књижице; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном 
државном стручном испиту за рад у државним органима; ориги-
нал или оверена фотокопија доказа о траженом радном искуству 
у струци; оверена изјава кандидата да му није престајао радни 
однос у државном органу због теже повреде дужности из радног 
односа.

Уколико се уз пријаву на конкурс прилаже фотокопија доказа, 
иста мора бити оверена код јавног бележника, у општини или 
суду.

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз 
које су приложени сви потребни докази и који испуњавају усло-
ве за оглашено радно место, провера стручних оспособљености, 
знања и вештина кандидата у изборном поступку обавиће се 
дана 12.01.2015. године, са почетком у 10,00 часова, у просто-
ријама Републичке комисије за заштиту права у поступцима јав-
них набавки, Београд, Масарикова 5, о чему ће учесници конкур-
са бити благовремено обавештени путем контакт телефона који 
наведу у својим пријавама.

Напомена: За наведена радна места радни однос се заснива 
на неодређено време, с тим да кандидати који први пут засни-
вају радни однос на неодређено време у државном органу под-
лежу пробном раду од шест месеци. Кандидати без положеног 
државног стручног испита примају се на рад под условом да тај 
испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положе-
ним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном 
стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испи-
ту.

Кандидати који конкуришу на оба радна места подносе поједина-
чне пријаве у којима наводе уз коју од пријава су приложена тра-
жена документа.

Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу 
или у фотокопији овереној код јавног бележника, у општини или 
суду, као и непотпуне, недопуштене и неблаговремене пријаве 
биће одбачене.

Администрација и управа 



   |  Број 600 |  17.12.2014. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs12 

Овај оглас објављује се на интернет презентацији Републич-
ке комисије, на интернет презентацији Службе за управљање 
кадровима, на порталу е-управе, на огласној табли Републичке 
комисије и на огласној табли, интернет презентацији и периодич-
ном издању огласа Националне службе за запошљавање.

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

ЧАЧАК
ОПШТИНА ЛУЧАНИ

ОПШТИНСКА УПРАВА
Лучани, Југословенске армије 5

Начелник Општинске управе Општине Лучани
постављење се врши на период од 5 година

УСЛОВИ: Посебни услови: да кандидат испуњава посебне усло-
ве прописане чланом 54 Закона о локалној самоуправи: завршен 
правни факултет (VII степен стручне спреме), положен стручни 
испит за рад у органима државне управе, најмање пет година 
радног искуства у струци. Постављење се врши на период од 5 
година. Општи услови: да кандидат 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, прописану стручну спрему, да није 
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од нај-
мање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова у државном органу. Уз пријаву на оглас кан-
дидат подноси: диплому о завршеном правном факултету, уве-
рење о положеном стручном испиту за рад у органима државне 
управе, доказ о радном искуству у струци, уверење о држављан-
ству Републике Србије, уверење о здравственој способности, уве-
рење 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 државном органу, 
извод из матичне књиге рођених. Пријаве са доказима о испуња-
вању услова који не могу бити старији од шест месеци, подносе 
се у оригиналу или у овереној фотокопији, Привременом органу 
Општине Лучани, Лучани, Југословенске армије 5, у року од 8 
дана од дана објављивања, са назнаком: „За оглас“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ЈАГОДИНА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

35230 Ћуприја, 13. октобар 7

Ликвидатор породиљских права
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: средња стручна спрема - IV степен, економског сме-
ра или гимназија, 6 месеци радног искуства, положен стручни 
испит за рад у органима државне управе. Кандидати морају да 
испуњавају и опште услове из члана 6 Закона о радним односима 
у државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 
49/99, 34/2001 и 39/2002): да је кандидат држављанин Републике 
Србије, да је пунолетан, да има општу здравствену способност, 
да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора 
од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподоб-
ним за обављање послова у државном органу. Пријаве на оглас 
са доказима о испуњавању општих и посебних услова из огласа 
подносе се у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у обзир. Пријаве са доказима о испуњавању услова доставити на 
горенаведену адресу.

ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
35000 Јагодина, Краља Петра I 6

Одржавање информационих система
за рад у Градској управи за друштвене делатности, на 

одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: средња школска спрема - IV степен стручне спреме, 
електротехничка или информатичка школа, положен испит за 
рад у органима државне управе и најмање шест месеци радног 
искуства у струци.

ОСТАЛО: Поред посебних услова, кандидат мора да испуњава и 
услове из члана 6 Закона о радним односима у државним органи-
ма: да је држављанин Републике Србије, да није осуђиван за кри-
вично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или 
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова 
у државном органу, да поседује општу здравствену способност. 
Пријаве на оглас са доказима о испуњавању услова подносе се у 
року од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на горенаведену 
адресу.

КРАГУЈЕВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА

ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ
34300 Аранђеловац, Венац слободе 10

тел. 034/711-311

Финансијски књиговођа трезора
за рад у Одељењу за финансије и рачуноводство, на 

одређено време до повратка запосленог са боловања

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економског усмерења или 
гимназија; 6 месеци радног искуства у струци; положен стручни 
испит за рад у органима државне управе. Поред доказа о испуња-
вању посебних услова, кандидати су дужни да уз пријаву на оглас 
приложе: извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија), 
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), доказ да се 
против кандидата не води истрага, нити је подигнута оптужница, 
доказ да лице није осуђивано на безусловну казну затвора од 
најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподоб-
ним за обављање послова у државним органима. Документа пре-
дати у оригиналу или оверене фотокопије истих. Пријаве слати 
на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас“. Рок за 
пријављивање је 8 дана.

КРАЉЕВО
ОПШТИНСКА УПРАВА РАШКА

36350 Рашка, Ибарска 2
тел. 036/736-224

Контиста буџета и трезора
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: струковни економиста - основне струковне студије 
првог степена - односно ВШС - економиста; једна година радног 
искуства у органима државне управе; положен стручни испит у 
органима државне управе.

Архивар
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економске струке; најмање 
једна година радног искуства на пословима архивара; положен 
испит за рад у органима државне управе.

Оператер на компјутеру
на одређено време од 6 месеци

Администрација и управа

www.nsz.gov.rs
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УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, друштвеног смера; најмање 
једна година радног искуства у државним органима; положен 
испит за рад у органима државне управе; положен испит за рад 
на рачунару.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају и опште услове утврђе-
не чланом 6 Закона о радним односима у државним органима. Уз 
пријаву са биографијом доставити: оверену фотокопију дипломе, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Репу-
блике Србије, уверење о радном искуству, уверење о положеном 
стручном испиту и уверење да кандидат није осуђиван за кри-
вично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месе-
ци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу (обезбедиће Општинска управа). Рок 
за пријављивање је 8 дана.

КРУШЕВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНА ВАРВАРИН

37260 Варварин, Трг Мирка Томића 5

Извршилац на пословима јавних набавки
за рад у Одсеку за правне послове и друштвене 

делатности, на одређено време због повећаног обима 
посла до 24 месеца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, правни или економски 
факултет - образовање стечено на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године, односно високо образовање стечено на сту-
дијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, 
специјалистичке академске студије и специјалистичке струковне 
студије) у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманис-
тичких наука - област правне или економске науке; положен 
државни стручни испит; једна година радног искуства.

ОСТАЛО: Поред посебних услова, кандидат треба да испуњава и 
услове прописане чланом 6 Закона о радним односима у држав-
ним органима: да је пунолетан; да је држављанин 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. Уз пријаву са биографијом прило-
жити: диплому о стручној спреми, уверење о положеном држав-
ном стручном испиту, извод из матичне књиге рођених (издат на 
обрасцу сходно Закону о матичним књигама „Службени гласник 
РС“, бр. 20/09), уверење о држављанству (не старије од 6 месе-
ци у односу на дан објављивања огласа), уверење о здравстве-
ном стању (не старије од 6 месеци у односу на дан објављивања 
огласа), уверење основног и вишег суда да кандидат није под 
истрагом и да против њега није подигнута оптужница (издато 
након објављивања огласа), уверење полицијске управе да није 
осуђиван за кривична дела на безусловну казну затвора од нај-
мање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова у државном органу (издато након објављи-
вања огласа), исправа којом се доказује радно искуство (потврда 
или други акт којим доказује да има најмање једну годину радног 
искуства у траженом степену стручне спреме), радна књижица. 
Сви докази се прилажу у оригиналу или као фотокопије оверене 
код надлежног органа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Пријаве са потребном документацијом доставити 
на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања, 
са назнаком: „За оглас“. Избор кандидата извршиће се у року од 
15 дана по истеку рока за подношење пријава.

ЛЕСКОВАЦ
ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
16215 Црна Трава

Начелник Општинске управе Општине Црна 
Трава

на одређено време, на период од 5 година

УСЛОВИ: Општи услови (члан 6 Закона о радним односима у 
државним органима): да је лице држављанин Републике Србије, 
да је пунолетно, да је здравствено способно, да није осуђивано за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месе-
ци или за кривично дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу. Посебни услови (члан 54 став 2 Зако-
на о локалној самоуправи): завршен правни факултет и звање 
дипломирани правник, да је кандидат положио стручни испит за 
рад у органима државне управе, радно искуство најмање 5 годи-
на у струци. Кандидати су обавезни да доставе: извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству, оверену фотокопију 
дипломе о завршеном правном факултету, оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту за рад у органима упра-
ве, потврду о радном искуству, уверење о здравственој способ-
ности (доставља кандидат који буде изабран), уверење из каз-
нене евиденције полиције да није осуђиван за кривично дело на 
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво 
дело која га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављи-
вања. Пријаве на конкурс са потребном документацијом слати у 
затвореној коверти на адресу: Општинско веће Општине Црна 
Трава, Трг Милентија Поповића 61, 16215 Црна Трава, са назна-
ком: „Пријава на конкурс за постављање начелника Општинске 
управе Општине Црна Трава - не отварати“. Контакт телефон за 
информације: 016/811-118, контакт особа: Славољуб Благојевић 
- председник Општине и Општинског већа Општине Црна Трава.

НОВИ ПА ЗАР
ГРАД НОВИ ПАЗАР

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИЗВОРНЕ
И ПОВЕРЕНЕ ПОСЛОВЕ

36300 Нови Пазар, Стевана Немање 2

Сарадник за ИТ, израду, ажурирање и анализу 
базе података

на одређено време од 12 месеци, у Одсеку за 
подстицање привредног развоја града, у Одељењу за 

локални економски развој

УСЛОВИ: виша школска спрема - VI степен стручне спреме, 
основне струковне студије, први степен струковних студија, 
основне студије на факултету у трајању од три године, са наз-
наком звања првог степена академских студија - техничког сме-
ра, 1 година радног искуства у струци, положен државни стручни 
испит, познавање рада на рачунару, програма за обраду подата-
ка, познавање енглеског језика.

Кафе - кувар
на одређено време од 12 месеци, Одсек за возни парк и 
услужне делатности, у Одељењу за техничке и помоћне 

послове, обезбеђење и возни парк

УСЛОВИ: средња школска спрема, 6 месеци радног искуства.

Управно-правни и нормативни послови
на одређено време од 12 месеци, из области 

грађевинарства у Одсеку за грађевинске делатности 
и легализацију бесправно изграђених објеката, у 

Одељењу за урбанизам и изградњу

УСЛОВИ: висока стручна спрема - VII степен стручне спреме, висо-
ко образовање стечено на студијама другог степена (дипломске 

Администрација и управа
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академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије), правни факултет, односно 
основне студије у трајању од четири године - друштвеног смера 
- правни факултет, 1 година радног искуства и положен држав-
ни стручни испит. Поред општих услова, кандидат мора испуња-
вати и посебне услове: диплома о завршеној школској спреми, 
доказ о радном искуству, уверење о положеном државном струч-
ном испиту, радна књижица, уверење о држављанству Републи-
ке Србије (не старије од шест месеци), извод из матичне књи-
ге рођених, уверење о здравственом стању (не старије од шест 
месеци). Уверење да лице није осуђивано за кривично дело на 
безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњи-
во дело које га чини неподобним за обављање послова у држав-
ном органу (издато након објављивања овог огласа). Одлуку о 
избору између пријављених кандидата доноси начелник Градске 
управе за изворне и поверене послове, у року од 15 дана од дана 
истека рока за оглашавање. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве, као и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у 
оригиналу или у овереној фотокопији, неће се разматрати. Прија-
ве слати на адресу: Стевана Немање 2, са назнаком: „За Градску 
управу за изворне и поверене послове у Новом Пазару“.

ПИРОТ
ОПШТИНСКА УПРАВА

ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА
18330 Бабушница, Ратка Павловића 1

Запошљавање особе са инвалидитетом под општим 
условима,

за радно место: 

Виши сарадник за послове извршења буџета

УСЛОВИ: високо образовање на студијама првог степена у 
области економских наука (основне академске, односно струковне 
студије у трајању од три године), односно виша стручна спрема 
у трајању до три године - економиста; положен стручни испит 
за рад у органима државне управе; најмање једна година рад-
ног искуства са прописаном стручном спремом. Поред наведених 
услова, кандидат треба да испуњава и услове из члана 6 Зако-
на о радним односима у државним органима: да је држављанин 
Републике Србије, да има општу здравствену способност, да није 
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од нај-
мање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова у државном органу, као и да испуњава услов 
из члана 4 Закона о професионалној рехабилитацији и запошља-
вању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009 и 
32/2013): да је кандидату у складу са горенаведеним законом 
процењена радна способност, односно да је особа са инвалиди-
тетом. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Неблаговремене, неуредне и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве се могу поднети 
преко Општинског услужног центра или препорученом пошиљ-
ком на адресу: Општинска управа Општине Бабушница, 18330 
Бабушница, Ратка Павловића 1.

ПОЖ АРЕВАЦ
ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ
12208 Костолац, Боже Димитријевића 13

Комунални послови и послови у вези заштите 
животне средине

УСЛОВИ: факултет природних, техничких или друштвених наука 
или високе струковне студије прехрамбено - технолошког смера 
или смера за заштиту животне средине, VII степен стручне спре-
ме, најмање једна година радног искуства, положен стручни испит 
за рад у органима управе. Поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених чланом 6 Закона о радним односима у 
државним органима Републике Србије (да је лице пунолетно, да 

је држављанин Републике Србије, да није осуђивано за кривично 
дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за 
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у 
државном органу и да поседује општу здравствену способност), 
кандидати морају испуњавати и посебне услове.

Послови праћења и контроле квалитета 
животне средине и одлучивање о потреби и 

садржају процене утицаја на животну средину

УСЛОВИ: факултет природних, техничких или друштвених наука 
или високе струковне студије прехрамбено-технолошког смера 
или смера за заштиту животне средине, VII степен стручне спре-
ме, најмање једна година радног искуства, положен стручни испит 
за рад у државним органима. Поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених чланом 6 Закона о радним односима у 
државним органима Републике Србије (да је лице пунолетно, да 
је држављанин Републике Србије, да није осуђивано за кривично 
дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за 
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у 
државном органу и да поседује општу здравствену способност), 
кандидати морају испуњавати и посебне услове.

Послови привреде, пољопривреде, заштите 
животне средине и локалног развоја

УСЛОВИ: факултет друштвених, природних или техничких наука, 
VII степен стручне спреме, најмање годину дана радног искуства, 
положен стручни испит за рад у органима управе. Поред општих 
услова за заснивање радног односа утврђених чланом 6 Зако-
на о радним односима у државним органима Републике Србије 
(да је лице пунолетно, да је држављанин Републике Србије, да 
није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора 
од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини непо-
добним за обављање послова у државном органу и да поседује 
општу здравствену способност), кандидати морају испуњавати и 
посебне услове.

Послови извршења буџета

УСЛОВИ: високе струковне студије финансијско - економског сме-
ра, VII степен стручне спреме, најмање једна година радног иску-
ства, положен стручни испит за рад у органима државне упра-
ве. Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених 
чланом 6 Закона о радним односима у државним органима Репу-
блике Србије (да је лице пунолетно, да је држављанин Републике 
Србије, да није осуђивано за кривично дело на безусловну каз-
ну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које 
га чини неподобним за обављање послова у државном органу 
и да поседује општу здравствену способност), кандидати морају 
испуњавати и посебне услове.

Административни послови и послови за потребе 
Скупштине, Већа и радних тела Скупштине

УСЛОВИ: средња стручна спрема - друштвеног или техничког 
усмерења, IV степен стручне спреме, најмање годину дана рад-
ног искуства, положен стручни испит за рад у органима управе. 
Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених 
чланом 6 Закона о радним односима у државним органима Репу-
блике Србије (да је лице пунолетно, да је држављанин Републике 
Србије, да није осуђивано за кривично дело на безусловну каз-
ну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које 
га чини неподобним за обављање послова у државном органу 
и да поседује општу здравствену способност), кандидати морају 
испуњавати и посебне услове.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је осам дана од дана објављи-
вања. Уз пријаву на оглас доставити и доказ о стручној спреми, 
положеном стручном испиту за рад у органима државне упра-
ве, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављан-
ству, уверење да лице није осуђивано, доказ о стеченом радном 

Администрација и управа 
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искуству (фотокопија радне књижице) и уверење о општој здрав-
ственој способности. Уверење о држављанству, уверење да лице 
није осуђивано и уверење о општој здравственој способности не 
могу бити старији од шест месеци. Сва документа могу бити у 
облику неоверених фотокопија. Изабрани кандидат биће у обаве-
зи да достави оргинална документа. Избор кандидата извршиће 
се у року од 15 дана од дана истека рока за оглашавање. Пријаву 
са документацијом поднети на адресу: Управа Градске општине 
Костолац, Боже Димитријевића 13, 12208 Костолац. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
„ВУК КАРАЏИЋ“

12220 Велико Градиште, Кнеза Лазара 6
тел. 012/662-208

Књижничар у позајмном одељењу за одрасле

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, друштвеног смера или гим-
назија, познавање рада на рачунару. Уз пријаву кандидат треба 
да достави следећу документацију: кратку биографију, диплому 
о стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, уверење о неосуђиваности, уверење о здравстве-
ном стању. Документацију доставити у року од 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“, на адресу Библиотеке.

ПРОКУПЉЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА

ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
18430 Куршумлија, Пролетерских бригада бб

тел. 027/381-383

Послови из области борачко-инвалидске 
заштите

УСЛОВИ: стечено високо образовање на студијама другог степе-
на (дипломске академске - мастер, специјалистичке, струковне 
или специјалистичке академске), односно на основним студијама 
у трајању од најмање 4 године - правног смера (VII степен стру-
чне спреме, дипломирани правник), једна година радног иску-
ства. Уз пријаву обавезно доставити: доказ о школској спреми 
(оверена копија), доказ о радном искуству у струци, уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених, доказ да канди-
дат 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, уверење о здрав-
ственој способности. Пријаву у року од 8 дана послати на горена-
ведену адресу, са назнаком: „За оглас“ или предати на шалтеру 
писарнице Општинске управе.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА

18430 Куршумлија, Пролетерских бригада бб
тел. 027/381-383

Послови из области привреде и приватног 
предузетништва (занатство, угоститељство, 

трговина, саобраћај и др.)

УСЛОВИ: стечено високо образовање на студијама првог степе-
на (основне академске или основне струковне студије), однос-
но на студијама које су законом изједначене са тим студијама, 
економског или правног смера, једна година радног искуства. Уз 
пријаву обавезно доставити: доказ о школској спреми (оверена 
копија), доказ о радном искуству у струци, уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених, доказ да кандидат није 
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од нај-
мање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова у државном органу, уверење о здравственој 
способности. 

Пријаву у року од 8 дана послати на горенаведену адресу, са наз-
наком: „За оглас“ или предати на шалтеру писарнице Општинске 
управе.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА
ОПШТИНА ШИД

ОПШТИНСКА УПРАВА
НАЧЕЛНИК

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

Извршилац за административне послове - 
матичар

на одређено време до 28.02.2015. године

УСЛОВИ: VII степен, високо образовање стечено на студијама 
другог степена (дипломске академске студије - мастер, специја-
листичке академске студије, специјалистичке струковне студије), 
у образовно-научном пољу друштвено-хуманистичких наука, 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири 
године - друштвеног смера, 1 година радног искуства, положен 
посебан стручни испит за матичара, познавање рада на рачуна-
ру и положен стручни испит за рад у органима државне управе.

Извршилац за послове евиденције 
непокретности и стамбено-комуналне послове

на одређено време, на период до 28.02.2015. године

УСЛОВИ: VII степен, високо образовање стечено на студијама 
другог степена у области правних наука (дипломске академске 
студије - мастер, специјалистичке академске студије, специја-
листичке струковне студије), односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године - дипломирани правник, 1 
година радног искуства са прописаном стручном спремом, позна-
вање рада на рачунару, положен државни стручни испит.

ОСТАЛО: Поред наведених услова, кандидат треба да испуњава и 
опште услове: 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 неподобним за обављање послова у 
државном органу. Уз пријаву о испуњавању услова огласа канди-
дат треба да достави и следеће доказе: извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, диплому о стручној спреми, 
уверење надлежног суда да није осуђиван за наведено кривично 
дело. Лекарско уверење о здравственој способности доставља се 
након доношења одлуке о избору кандидата. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Пријаве на 
оглас доставити на адресу Општинске управе.

Администрација и управа 
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ОПШТИНА СТАРА ПАЗОВА
ОПШТИНСКА УПРАВА

22300 Стара Пазова, Светосавска 11
тел. 022/310-170

Послови извршења буџета и праћење издатака 
у области друштвене бриге о деци, културе, 

основног и средњег образовања, информисања 
и социјалне заштите

на одређено време до повратка привремено одсутног 
запосленог

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог сте-
пена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне студије) у области 
економских наука и менаџмента и бизниса, односно на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, 1 година радног иску-
ства и положен стручни испит за рад у органима државне упра-
ве. Општи услови: да је лице држављанин Републике Србије, да 
је пунолетно, да има општу здравствену способност, прописану 
стручну спрему и радно искуство, положен стручни испит, да није 
осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од нај-
мање 6 месеци, или за кажњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова у државном органу. Уз пријаву на оглас при-
ложити: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рође-
них, диплому, уверење о положеном стручном испиту, потврду о 
радном искуству, уверење суда да лице није под истрагом, однос-
но да није осуђивано за поменута кривична дела. Лекарско уве-
рење приложиће изабрани кандидат. 

Пријаве са приложеном документацијом о испуњавању сваког од 
наведених услова (сем услова под тачком 7 који ће изабрани кан-
дидат доставити по пријему у радни однос) подносе се у року од 
8 дана од дана објављивања, Општинској управи Општине Стара 
Пазова, Светосавска 11, број телефона: 022/310-170, лок. 315. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА

22320 Инђија, Цара Душана 1

Послови привреде
за рад у Одељењу за привреду и финансије, на 

одређено време ради замене привремено одсутног 
запосленог

УСЛОВИ: Посебни услови: високо образовање стечено на студија-
ма другог степена из области економских наука, правних наука 
или из области биотехничких наука - пољопривреда (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске студије, специјалис-
тичке струковне студије), односно дипл. економиста, дипл. прав-
ник или дипл. инжењер пољопривреде са стеченим образовањем 
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године, 1 година радног искуства, положен стручни испит 
за рад у органима државне управе, познавање рада на рачунару.

Послови јавних набавки
за рад у Одељењу за општу управу и заједничке 

послове, на одређено време ради замене привремено 
одсутног запосленог

УСЛОВИ: Посебни услови: високо образовање стечено на сту-
дијама другог степена из области правних наука или економских 
наука (мастер академске студије, специјалистичке академске сту-
дије, специјалистичке струковне студије), односно дипл. правник 
или дипл. економиста, са стеченим образовањем на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, 1 
година радног искуства, положен стручни испит за рад у органи-
ма државне управе, познавање рада на рачунару.

ОСТАЛО: Поред посебних услова, кандидат треба да испуња-
ва и опште услове утврђене чл. 6 Закона о радним односима у 
државним органима. Уз пријаву са биографијом кандидат под-
носи следеће доказе, у оригиналу или у овереној копији: доказ о 
стеченој стручној спреми, доказ о положеном стручном испиту за 
рад у органима државне управе, доказ о радном искуству, извод 
из матичне књиге рођених (издат на новом обрасцу), уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), уве-
рење 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 (уве-
рење издато од МУП-а - надлежна полицијска управа, не старије 
од 6 месеци), копију личне карте, а изабрани кандидат по извр-
шеном избору и лекарско уверење. Пријава са потребним дока-
зима о испуњавању наведених услова, са назнаком: „Пријава на 
оглас“, са називом радног места на које се кандидат пријављује, 
доставља се у року од 8 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“, поштом, на адресу: Општинска управа Општине 
Инђија, Цара Душана 1, 22320 Инђија или лично на шалтеру бр. 1 
пријемне канцеларије. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као 
и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригина-
лу или у овереној фотокопији неће бити разматране.

     Трговина и услуге

БЗР „БЕЗБЕДНОСТ“ ДОО
ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА

ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКО, ПРОТИВПОЖАРНО
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИМОВИНЕ И ЛИЦА

11000 Београд, Далматинска 103/2

Дипломирани инжењер за послове безбедности 
и здравља на раду

на одређено време

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, 3 године радног искуства, 
положен стручни испит из БЗНР и заштите од пожара, рад на 
рачунару, возачка дозвола „Б“ категорије.

Сервисер противпожарних апарата
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, положен противпожарни 
испит, рад на рачунару, возачка дозвола Б категорије.

ОСТАЛО: Особа за контакт: Драгица Стојић, број телефона: 
011/2750-127.

САМОСТАЛНА ОПТИЧАРСКА РАДЊА
МИТРОВИЋ РАДОВАН

11420 Смедеревска Паланка, Светог Саве 8
тел. 063/8442-160

Оптичар или оптометриста

УСЛОВИ: оптичар или оптометриста у одговарајућем степе-
ну стручне спреме, обезбеђен стан и услови рада на највишем 
нивоу. CV слати на горенаведену адресу. Контакт телефон: 
063/8442-160.

Администрација и управа / Трговина и услуге

ОБУКА ЗА АКТИВНО
ТРАЖЕЊЕ ПОСЛА
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САЛОН ЛЕПОТЕ
„STUDIO MARY LP“

11000 Београд, Светозара Марковића 48
тел. 064/1123-405

Мушко - женски фризер
Педикир - маникир

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, пет година радног 
искуства на наведеним пословима, енглески језик - почетни ниво. 
Заинтересовани кандидати треба да се јаве на горенаведени број 
телефона или на е-mail: 70.sanjaj@gmail.com. Рок за пријављи-
вање је 15 дана од дана објављивања.

ПП „ХИТ УНИВЕРЗАЛ“
11030 Београд, Краљице Катарине 72/12

тел. 011/2541-291, 064/7081-987

Директор
За попуњавање радног места руковођења, 

организовања и контролу у ПП „ХИТ УНИВЕРЗАЛ“ доо 
Београд

УСЛОВИ: а) законски услови за директора; б) посебни услови: 
дипломирани економиста, смер организација или маркетинг; 
способност организовања послова у производњи трговини и на 
пружању услуга; способност да обезбеди обртна средства за рад 
у производњи и трговини; рад на рачунару; знање једног стра-
ног језика; возачка дозвола „Б“ категорије. Фирма „ХИТ УНИВЕР-
ЗАЛ“ има сопствене програме, обезбеђен простор за производњу, 
трговину и услуге, да има своју конкурентност и квалитет, посеб-
но цену.

„ТПМ - 10“ ДОО
11030 Београд, Краљице Катарине 72/12

тел. 011/2541-291, 064/7081-987

Директор
За попуњавање радног места руковођења, 

организовања процеса рада у ПП „ТПМ-10“ доо Београд

УСЛОВИ: а) законски услови за директора; б) посебни услови: 
дипломирани економиста, менаџера за рекламу и пропаганду или 
дипломац академије лепих уметности; способност организовања 
послова маркетинга, рекламе, пропаганде и производње реклам-
ног материјала; возачка дозвола „Б“ категорије; знање страног 
језика; рад на рачунару. Место рада: Београд, а може бити и на 
адреси боравишта кандидата. Фирма је разрађена, има сопствене 
програме, конкурентност и квалитет, посебно цену.

АД „КОПАОНИК“ БЕОГРАД
ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР НИШ

18000 Ниш, Булевар 12. фебруар 91
тел. 018/581-351

Заменик директора огранка „Копаоник“ у Нишу

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме и најмање 2 године радног 
искуства на комерцијалним пословима и пословима руковођења.

Самостални менаџер продаје грађевинског 
материјала

за рад у Нишу (за резану грађу и плочасти материјал, 
за цемент, хидро и термо изолацију, за опекарије, 
керамику и водоинсталациони материјал, за црну 

металургију - бетонски челик, цеви, лимови)

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у области права, економије 
или грађевине, најмање 1 година радног искуства на продаји 
грађевинског материјала.

ОСТАЛО: CV послати на адресу: „Копаоник“ АД Београд, Дубро-
вачка 35 (за правну службу) или на е-mail: pravnasluzba.kopaonik@
gmail.com.

DОО „BIG - TRADE“
21000 Нови Сад, Аркадија Варађанина 5

тел. 021/6413-619
е-mail: bigtrade@neobee.net

Главни финансијски књиговођа
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани економис-
та за општу економију, банкарство и финансије, лиценцирани 
овлашћени рачуновођа, основна информатичка обика (Windows, 
Wоrd, Еxcel, Еxplorer, Оutlook), енглески језик - почетни ниво, 
пробни рад 3 месеца. Слање пријаве за запослење мејлом; 
јављање кандидата на број телефона: 021/6413-619.

„HAI“ DОО
24000 Суботица, Матије Гупца 95/IV

е-mail: hai.inzenjering@gmail.com

Монтажер цевних инсталација и система за 
грејање

на одређено време од 2 месеца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, било ког занимања, 
радно искуство од најмање 12 месеци на истим пословима, возач-
ка дозвола „Б“ категорије, рад на терену у Суботици. Заинтересо-
вани кандидати биографије могу слати на горенаведени мејл или 
на адресу: Матије Гупца 95/IV, 24000 Суботица. Оглас је отворен 
до 30.12.2014. године.

„ДУНАВ МЈ“
ПР КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА

21410 Футог, Војводе Бојовића 72
тел. 063/1679-872

е-mail: agencijadunav@yаhoo.com

Књиговођа

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у занимању: дипломирани 
економиста за општу економију, банкарство и финансије, основ-
на информатичка обука (Windows, Wоrd, Еxcel, Еxplorer, Оutlook). 
Слање пријаве за запослење мејлом. Јављање кандидата на број 
телефона: 063/1679-872, звати радним даном, од 15,00 до 16,00 
часова. Достављање радних биографија на увид.

„ВУК ХОРТИКУЛТУРА“ ДОО
11030 Београд, Краљице Катарине 72/12

тел. 011/2541-291, 064/7081-987

Директор
за рад у Пожаревцу, Робна кућа „Мелем за срце и душу“

УСЛОВИ: Општи услови: у складу са законом о привредним 
друштвима и Законом о раду. Посебни услови: да кандидат има 
организаторске способности за праћење хортикултуре, гајење 
воћа, поврћа и пружања услуга поводом организовања свеча-
ности, забава и посебно за децу; да познаје област алтернативне 
медицине, за лечење и негу тела; да користи рачунар за презен-
тацију производа и робе; знање једног страног језика; положен 
возачки испит „Б“ категорије; да није осуђиван. Првенствено тре-
ба да има знање за едукацију радника запослених у Робној кући.

 Трговина и услуге

www.nsz.gov.rs
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PRO-ACTIVE SECURITY
АГЕНЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Нови Београд, Зарија Вујошевића 49/4
тел. 064/44-42-969

Физичко и техничко обезбеђење

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, рад на рачунару, радно иску-
ство није битно, лица до 30 година старости, најмање 3 месеца на 
евиденцији Националне службе за запошљавање.

          Грађевинарство и индустрија 

ИНДУСТРИЈА ПРЕЦИЗНЕ МЕХАНИКЕ
11000 Београд, Војислава Илића 141

тел. 011/2883-400
факс: 011/2881-774
www.ipm-factory.rs

Ливац
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном занимању.

Пресер
на одређено време

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном занимању.

ОСТАЛО: Лица ће засновати радни однос на одређено време у 
Програмском центру Производња. За сва радна места могу сва 
занимања и без радног искуства.

„ЕЛЕКТРОПРОЈЕКТ“ ДОО
24000 Суботица, Ивана Миланковића 28

тел. 063/566-456
e-mail: elektroproject@eunet.rs

Инжењер пројектант
на одређено време

УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме, апсолвент или 
инжењер електротехнике, познавање и рад у АutoCAD-у и 
Wоrd-у, активно знање енглеског језика, радно искуство пожељ-
но али није услов, пробни рад један месец.

ОСТАЛО: Рад у динамичном и подстицајном окружењу, могућ-
ност напредовања и стручног оспособљавања. Заинтересовани 
кандидати пријаву и радну биографију шаљу електронским путем 
или поштом, на горенаведену адресу. Биће контактирани само 
кандидати који ће бити позвани на селекцијски интервју. Оглас је 
отворен до 30.12.2014. године.

„BIM-TЕX“ DОО ЛЕСКОВАЦ
16000 Лесковац, Ђорђа Стаменковића 4

тел. 016/242-256

Производни радници за дораду текстила
20 извршилаца

УСЛОВИ: завршена текстилна школа - III степен стручне спреме 
- апретер - дорађивач текстила; радно искуство небитно; засни-
вање радног односа на неодређено време. Рок за пријављивање 
- до попуне радних места. Све информације на број телефона: 
016/242-256.

PKC „WIRING SYSTEMS“ DОО
11300 Смедерево, Шалиначка бб

Оператер у производњи
50 извршилаца

УСЛОВИ: најмање III степен стручне спреме, без обзира на зани-
мање, пробни рад од 6 месеци, рад у сменама, ноћни рад, канди-
дати не смеју бити далтонисти, рад се обавља у стојећем поло-
жају, трака је покретна, монтажа производа се обавља на основу 
упутстава. Оглас је отворен до попуне радних места. Конкурсна 
документација се доставља на горенаведену адресу.

    Mедицина

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ
И ТУБЕРКУЛОЗУ

11050 Београд, Прешевска 35
тел. 011/3811-800

факс: 011/2414-083
е-mail: pulmodir@yаhoo.com

Лекар специјалиста пнеумофтизиолог

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, лекар специјалиста пнеу-
мофтизиологије. Уз пријаву на оглас кандидат прилаже следећу 
документацију (у оригиналу или оверене фотокопије): доказ о 
одговарајућој школској спреми, уверење о завршеној специјали-
зацији, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављан-
ству. Рок за пријављивање је 8 дана. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узети у разматрање. Особа за контакт: 
Снежана Радовић, број телефона: 011/3811-818.

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ ЛИЦА
18320 Димитровград, Иве Андрића 38

тел. 010/361-793

Лекар
на одређено време од 1 године, до повратка запослене 

са породиљског одсуства

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати опште услове за засни-
вање радног односа утврђене Законом о раду („Сл. гласник РС“, 
бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014) и посебним 
прописима везаним за јавне службе: VII/1 степен стручне спре-
ме, завршен медицински факултет и положен стручни испит. 
Кандидат уз пријаву треба да достави: CV, диплому о стеченој 
стручној спреми, уверење о радном искуству у струци, уверење о 
држављанству, доказ да се против кандидата не води кривични 
поступак, односно да оптужница није ступила на правну снагу и 
да није покренута истрага (уверење суда). Уз пријаву заинтересо-
вани кандидати подносе доказе о испуњености општих и посеб-
них услова, у оригиналу или у овереним копијама - не старије 
од шест месеци, уз краћу биографију са пропратним писмом. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Пријаве 
на оглас могу се поднети лично у Дому за смештај старих лица, 
сваког радног дана, од 07,00 до 15,00 часова или послати препо-
ручено поштом, са назнаком: „За оглас“.

ДОМ ЗДРАВЉА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Доктор медицине
на одређено време од три месеца

Опис послова: организује и спроводи мере на очувању и уна-
пређењу здравља појединца и породице; ради на откривању 
и сузбијању фактора ризика за настанак болести; организује и 
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спроводи прописане систематске и циљане прегледе; обавља 
прегледе и дијагностику; одређује начин и врсту лечења, прати 
ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења 
осигураног лица; указује хитну медицинску помоћ; упућује оси-
гурано лице на амбулантно - специјалистичке прегледе у уста-
нови или на секундарни и терцијарни ниво; одређује врсту и 
дужину кућног лечења и прати његово спровођење; прописује 
лекове и медицинска средства, као и одређене врсте медицинско 
- техничких помагала; сарађује са Поливалентном патронажном 
службом; спроводи здравствену заштиту из области менталног 
здравља; учествује у изради и евалуацији плана рада у својој 
служби; води прописану медицинску документацију и евиден-
цију; одређује дужину привремене спречености за рад због боле-
сти или повреде осигураника; даје оцену о здравственом стању 
осигураног лица и упућује осигурано лице на оцену радне способ-
ности; по потреби иде у кућне посете; обавља и друге послове 
из делокруга рада изабраног лекара по налогу начелника Службе 
и директора.

УСЛОВИ: медицински факултет, положен стручни испит, лицен-
ца уколико је кандидат поседује, без радног искуства. Посебна 
знања и вештине: рад на рачунару. Место рада: Дом здравља 
Петровац на Млави са припадајућим амбулантама. Услови рада 
предвиђени Законом о раду РС, Статутом Дома здравља Петро-
вац на Млави и осталим општим актима.

ОСТАЛО: Уз пријаву поднети: краћу биографију са адресом и 
контакт телефоном, оверену копију дипломе медицинског факул-
тета, оверену копију уверења о положеном стручном испиту, 
оверену фотокопију лиценце ако је поседује, оригинал или ове-
рену фотокопију уверења о држављанству, оригинал или овере-
ну фотокопију извода из матичне књиге рођених. Оригинал или 
оверене фотокопије уверења о држављанству и извода из матич-
не књиге рођених не смеју бити старији од 6 месеци. Послови се 
обављају са пуним радним временом.

Медицински техничар
на одређено време од три месеца

Опис послова: спроводи здравствено - васпитни рад, припре-
ма ординацију, опрему и уређаје за рад, врши пријем и основну 
обраду болесника, учествује у дијагностици (ЕКГ, одређивање 
ШУК и др.), даје прописану терапију, води медицинску евиден-
цију и документацију, спроводи континуирани процес статистич-
ког извештавања, по потреби иде у кућне посете, врши пријем 
и издавање лекова и санитетског материјала по одобреним тре-
бовањима, води све потребне евиденције о лековима и санитет-
ском потрошном материјалу за Дом здравља, сарађује са лицем 
за јавне набавке у вези са јавним набавкама лекова и санитетског 
потрошног материјала, обавља и друге послове по налогу непо-
средног руководиоца.

УСЛОВИ: VI/1 степен стручне спреме, завршена виша медицин-
ска школа или IV степен стручне спреме, завршена средња меди-
цинска школа, положен стручни испит, лиценца уколико је кан-
дидат поседује, без радног искуства. Посебна знања и вештине: 
рад на рачунару, поседовање возачке дозволе „Б“ категорије. 
Место рада: Дом здравља Петровац на Млави са припадајућим 
амбулантама. Услови рада предвиђени Законом о раду РС, Стату-
том Дома здравља Петровац на Млави и осталим општим актима.

ОСТАЛО: Уз пријаву поднети: краћу биографију са адресом и 
контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе о заврше-
ној средњој медицинској школи, односно оверену фотокопију 
дипломе о завршеној вишој медицинској школи, оверену копију 
уверења о положеном стручном испиту, оригинал или овере-
ну фотокопију уверења о држављанству, оригинал или овере-
ну фотокопију извода из матичне књиге рођених, фотокопију 
возачке дозволе. Оригинали или оверене фотокопије уверења 
о држављанству и извода из матичне књиге рођених не смеју 
бити старији од 6 месеци. Послови се обављају са пуним радним 
временом.

Технички радник
на одређено време од три месеца

Опис послова: контролише и одржава у исправном стању водо-
водне, канализационе, електричне, ваздушне и друге инстала-
ције, обавља поправке на зградама, тј. у објектима, а које се 
односе на кречење, бојење, поправку и друго, обавља физичке 
послове утовара, истовара и манипулације робе (санитетски мате-
ријал, лекови, уређаји, опрема и др.), за потреба магацина, апо-
теке и сл., ради на одржавању околног простора Дома здравља, 
рукује, контролише и одржава у исправном стању инсталације 
централног грејања, води бригу о снабдевању ДЗ кисеоником 
у сарадњи са санитарним техничаром врши прикупљање меди-
цинског отпада, обавља и друге послове по налогу непосредног 
руководиоца и директора.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена школа за ВКВ 
или КВ раднике електро, машинбраварске струке, водоинстала-
тер или техничка школа, без радног искуства. Посебна знања 
и вештине: поседовање возачке дозволе „Б“ и „Ц“ категорије. 
Место рада: Дом здравља Петровац на Млави са припадајућим 
амбулантама. Услови рада предвиђени Законом о раду РС, Стату-
том Дома здравља Петровац на Млави и осталим општим актима.

ОСТАЛО: Уз пријаву поднети: краћу биографију са адресом и 
контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе о завршеној 
одговарајућој школи, оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству, оригинал или оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених, фотокопију возачке дозволе. Оригинали 
или оверене фотокопије уверења о држављанству и извода из 
матичне књиге рођених не смеју бити старији од 6 месеци. 

Пријаве слати у затвореним ковертама на адресу: Дом здравља 
Петровац на Млави, Моравска 2, 12300 Петровац на Млави или 
доставити лично у правну службу Дома здравља Петровац на 
Млави. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у раз-
матрање. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ „КОВИН“

26220 Ковин, Цара Лазара 253
тел. 013/741-166

Помоћни радник
на одређено време, најдуже до 6 месеци

УСЛОВИ: завршена основна школа, без обзира на искуство. Кан-
дидати су у обавези да доставе пријаву са кратком биографијом 
и фотокопију сведочанства о завршеној основној школи. Изабра-
ни кандидати су у обавези да доставе лекрско уверење. Пријаве 
са потребним доказима достављају се на горенаведену адресу, 
у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у раз-
матрање.

ОПШТА БОЛНИЦА ПОЖАРЕВАЦ
12000 Пожаревац, Братства и јединства 135

тел. 012/550-111

Доктор медицине
за рад у пријемно-ургентној служби Опште болнице 

Пожаревац
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, потребан 
је и завршен медицински факултет (VII степен) и положен струч-
ни испит. Уз пријаву, у којој је потребно навести за које радно 
место се кандидат пријављује, доставити: оверену фотокопију 
дипломе о завршеном медицинском факултету и оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту.

 Mедицина 
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Медицински техничар
за рад у пријемно-ургентној служби Опште болнице 

Пожаревац
3 извршиоца

Медицински техничар
за рад у служби ортопедије Опште болнице Пожаревац

2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, потребна 
је и завршена средња медицинска школа - општи смер (IV сте-
пен) и положен стручни испит. Уз пријаву, у којој је потребно 
навести за које радно место се кандидат пријављује, доставити: 
оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској 
школи (IV степен) - општи смер, оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту.

Медицински техничар - инструментар
за рад у служби гинекологије Опште болнице 

Пожаревац

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, потребна 
је и завршена средња медицинска школа - општи смер (IV сте-
пен), положен стручни испит и завршена едукација за инстру-
ментара. Уз пријаву, у којој је потребно навести за које радно 
место се кандидат пријављује, доставити: оверену фотокопију 
дипломе о завршеној средњој медицинској школи (IV степен) - 
општи смер, оверену фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту, потврду или сертификат о завршеној едукацији за 
инструментара.

Медицински техничар
за рад у служби гинекологије Опште болнице 

Пожаревац

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, потреб-
на је и завршена средња медицинска школа - општи или гине-
колошко-акушерски смер (IV степен) и положен стручни испит. 
Уз пријаву, у којој је потребно навести за које радно место се 
кандидат пријављује, доставити: оверену фотокопију дипломе о 
завршеној средњој медицинској школи (IV степен) - општи или 
гинеколошко-акушерски смер, оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту.

ОСТАЛО: Уз пријаву у којој је потребно навести за које радно 
место се кандидат пријављује, поред доказа наведених у услови-
ма за то радно место доставити и: кратку биографију са адресом 
и контакт телефоном, извод из матичне књиге рођених - ориги-
нал или оверена фотокопија (не старије од шест месеци). Кан-
дидати који су радили у струци дужни су да доставе и оверену 
фотокопију лиценце. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати. Пријаву са документацијом 
доставити на горенаведену адресу.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ДОМ ЗДРАВЉА КУЧЕВО

12240 Кучево, Жике Поповића 48

Конкурс објављен 03.12.2014. године у публикацији 
„Послови“, поништава се за радно место: доктор меди-
цине, на одређено време због повећаног обима посла. У 
осталом делу конкурс је непромењен.

ДОМ ЗДРАВЉА КУЧЕВО
12240 Кучево, Жике Поповића 48

Доктор медицине

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен медицински 
факултет, положен стручни испит за звање доктора медицине и 

поседовање лиценце. Потребна документација: пријава на кон-
курс са биографијом, оверена фотокопија дипломе медицинског 
факултета, оверена фотокопија уверења о положеном стручном 
испиту (уколико је кандидат био у радном односу дужан је да 
достави и лиценцу), извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или фотокопија која не може бити старија од 6 месеци), уверење 
о држављанству (оригинал или фотокопија, не старија од 6 месе-
ци), уверење суда (не старије од 6 месеци).

Медицински техничар
3 извршиоца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа - IV степен, поло-
жен стручни испит. Потребна документација: пријава на конкурс 
са биографијом, оверена фотокопија дипломе завршеног факул-
тета/школе, извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
фотокопија која не може бити старија од 6 месеци), уверење о 
држављанству (оригинал или фотокопија, не старија од 6 месе-
ци), уверење суда (не старије од 6 месеци).

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Пријаву са биографијом и потреб-
ном документацијом доставити на адресу: Дом здравља Кучево, 
Жике Поповића 48, 12240 Кучево, са назнаком: „Пријава на оглас 
за радно место ___________ редни број __________“.

ДОМ ЗДРАВЉА МАЛО ЦРНИЋЕ
12311 Мало Црниће, Стишка бб

тел. 012/280-004
тел/факс: 012/280-326

Доктор медицине
на одређено време од 6 месеци, за рад у Служби за 

здравствену заштиту одраслих
2 извршиоца

Опис послова: самостално пружа лекарску помоћ из домена 
доктора опште медицине, даје мишљење у вези здравственог 
стања пацијента, учествује у предузимању мера превентивне 
делатности, ради на збрињавању хитних случајева, спроводи 
кућно лечење, упућује пацијенте на специјалистичке прегледе и 
болничко лечење, обавља саветодавни рад, одређује терапију, 
води уредну медицинску документацију, обавља и друге послове 
из домена изабраног лекара у складу са актима РФЗО и Дома 
здравља, као и друге послове своје струке по налогу непосредног 
руководиоца.

УСЛОВИ: Поред законом прописаних услова потребно је испуња-
вати и следеће услове: завршен медицински факултет и положен 
стручни испит. Потребна документација: оверена фотокопија 
дипломе о завршеном медицинском факултету, оверена фотоко-
пија уверења о положеном стручном испиту, оверена фотокопија 
лиценце ако је кандидат био у радномм односу, извод из матичне 
књиге рођених (не старији од 6 месеци) или оверена фотокопија.

Информатичар
на одређено време 6 месеци

Опис послова: одржава информациони систем Дома здравља; 
ради послове електронског фактурисања, прикупља фактуре 
са свих локација на којима се врши фактурисање; контролише 
суштинске и формалне исправности пре слања фактура филија-
ли; врши слање електронских фактура на портал РФЗО, штам-
па фактуре и прилоге у папирној форми и доставља филијали 
РФЗО; контролише првостепена оспорења у сарадњи са свим 
службама и исправља грешке, ради и друге послове своје струке 
по налогу непосредног руководиоца.

УСЛОВИ: Поред законом прописаних услова за заснивање радног 
односа потребно је испуњавати и следеће услове: завршена висо-
ка струковна школа електротехнике и рачунарства - инжењер за 
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електронско пословање. Потребна документација: оверена фото-
копија дипломе о завршеној високој струковној школи електро-
технике и рачунарства - инжењер за електронско пословање, 
извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци) или 
оверена фотокопија.

Дипломирани економиста
на одређено време од 6 месеци

Опис послова: прати прописе из области финансијског посло-
вања и стара се о њиховој примени; стара се о наменском тро-
шењу средстава и о томе обавештава директора, учествује у 
изради годишњих планова рада и финансијских планова; учест-
вује у изради завршеног рачуна; ради потребне извештаје; пра-
ти трансакције прихода и расхода; контролише веродостојност и 
исправност документације на основу које се врше финансијске 
трансакције; саставља предлог за плаћање; стара се о уредном 
вођењу документације; учествује у изради плана набавки; води 
аналитичку евиденцију потраживања и обавеза; ради и друге 
послове своје струке по налогу непосредног руководиоца.

УСЛОВИ: Поред законом прописаних услова за заснивање радног 
односа, потребно је испуњавати и следеће услове: завршен еко-
момски факултет - дипломирани економиста и познавање рада 
на рачунару: Word, Office, Интернет. Потребна документација: 
оверена фотокопија дипломе о завршеном економском факулте-
ту и оверено уверење о завршеној обуци за рад на рачунару: 
Word, Office, Интернет, извод из матичне књиге рођених (не ста-
рији од 6 месеци) или оверена фотокопија.

Дипломирани правник
на одређено време од 6 месеци

Опис послова: прати прописе и стара се о њиховој примени; 
ради на изради нормативних аката, сачињава све потребне уго-
воре; сачињава сва потребна решења и одлуке на основу нало-
га директора; учествује у комисијама за спровођење тендера; 
учествује у припреми одлука; контролише сдржину закључених 
уговора о раду; контролише пријем и експедицију поште, ради и 
друге послове своје струке по налогу непосредног руководиоца.

УСЛОВИ: Поред законом прописаних услова за заснивање радног 
односа потребно је испуњавати и следеће услове: завршен прав-
ни факултет - дипломирани правник и познавање рада на рачу-
нару: Word, Office, Интернет. Потребна документација: оверена 
фотокопија дипломе о завршеном правном факултету и овере-
но уверење о завршеној обуци за рад на рачунару: Word, Office, 
Интернет, извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 месе-
ци) или оверена фотокопија.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматра-
ти. Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу: 
Дом здравља Мало Црниће, Стишка бб, са назнаком: „Пријава на 
оглас за радно место _________________“.

ОПШТА БОЛНИЦА „СВЕТИ ЛУКА“
11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51

тел. 026/672-522, лок. 725

Доктор медицине

УСЛОВИ: Кандидати су дужни да доставе: пријаву на оглас са 
кратком биографијом, бројем телефона и адресом, оверену 
фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту - лиценцу, уверење о радном стажу у струци 
по положеном стручном испиту, уколико кандидат поседује прет-
ходно радно искуство у струци, доказ о објављеним стручним 
радовима у стручним публикацијама, уколико кандидат поседује, 
доказ о знању страног језика (енглески, немачки, француски или 
руски), са потврдом, уколико кандидат поседује, или фотокопија 
индекса.

Медицинска сестра - општи смер
3 извршиоца

УСЛОВИ: Као доказе о испуњености услова, кандидати су дуж-
ни да доставе: пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем 
телефона и адресом, оверену фотокопију дипломе, оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту - лиценцу, 
уверење о радном стажу у струци по положеном стручном испи-
ту, уколико кандидат поседује претходно радно искуство у стру-
ци, доказ о објављеним стручним радовима у стручним публика-
цијама, уколико кандидат поседује, доказ о знању страног језика 
(енглески, немачки, француски или руски) са потврдом, уколико 
кандидат поседује.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава за оба радна места је 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Поступак 
пријема за оба радна места спровешће комисије образоване 
одлуком директора, које ће са кандидатима који су конкуриса-
ли на оглас обавити разговор (интервју) на основу сачињене 
ранг-листе, дати директору предлог за пријем кандидата. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Пријаве 
на оглас достављати у затвореним ковертама, писарници болни-
це или поштом, на адресу: Општа болница „Свети Лука“, Сме-
дерево, Кнез Михаилова 51, са назнаком: „Пријава на оглас“, са 
навођењем радног места за које се конкурише.

ДОМ ЗДРАВЉА “Др ДАРИНКА ЛУКИЋ”
15220 Коцељева, Немањина 8

Доктор медицине

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат 
мора да испуњава и следеће посебне услове: VII/1 степен стру-
чне спреме, завршен медицински факултет, најмање 1 година 
радног искуства у струци и положен стручни испит за доктора 
медицине. Кандидати су обавезни да уз пријаву на оглас доста-
ве: краћу личну и радну биографију (CV), диплому о заврше-
ном школовању, доказ о радном искуству у струци и уверење о 
положеном стручном испиту. Уколико се документа достављају 
у виду фотокопије потребно је да буду оверена у општини или 
суду. Овера фотокопије докумената не сме бити старија од 6 
месеци. Оглас се објављује у публикацији “Послови”, на огласној 
табли НСЗ - Филијала Шабац, на огласној табли НСЗ - Испостава 
Коцељева, на сајту НСЗ и сајту Министарства здравља Републике 
Србије. Пријаве на оглас могу се поднети лично у Дому здравља 
“Др Даринка Лукић”, Коцељева, сваког радног дана, од 07,00 до 
15,00 часова или послати препорученом поштом на адресу: Дом 
здравља “Др Даринка Лукић”, Немањина 8, 15220 Коцељева, 
са назнаком: “За оглас”. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити узете у разматрање. Оглас је отворен 8 дана од дана 
објављивања у публикацији “Послови”. Благовременом се сматра 
пријава пристигла у Дом здравља Коцељева закључно са осмим 
даном рока, до 15,00 часова.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ЗАПОШЉАВАЊЕ

ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
„ДЕС“ ДОО ЗАЈЕЧАР

19000 Зајечар, Неготински пут бб
тел. 019/425-533

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, техничког, правног и еко-
номског смера, радно искуство од 5 година, од тога најмање 3 
године на руководећим пословима. Организаторске и пословне 
способности исказане у раду у области менаџмента, способност 
за успешно обављање послова кроз израду програма рада и пла-
на развоја предузећа. Кандидат мора да испуњава и опште усло-
ве предвиђене чланом 6 Закона о радним односима у државним 
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органима, односно да је држављанин Републике Србије, да није 
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од нај-
мање 6 месеци, као и да поседује општу здравствену способност. 
Уз пријаву на конкурс и биографију доставити: доказ о одгова-
рајућем образовању - диплома (оверена фотокопија), доказ о 
држављанству РС (оверена фотокопија), извод из матичне књиге 
рођених (оверена фотокопија), доказ о радном искуству (потвр-
да) или фотокопију радне књижице, потврду основног и вишег 
суда да кандидат није осуђиван и кажњаван и да се не води пре-
кршајни поступак. Лекарско уверење се доставља при заснивању 
радног односа. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ
И РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ
11000 Београд, Браће Јерковић 5

тел. 011/3974-302

Виши физиотерапеут
уз пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: виша медицинска школа - VI степен стручности, смер 
виши физиотерапеут; положен стручни испит; радно искуство 12 
месеци.

Медицинска сестра - техничар
на одређено време по основу замене привремено 

одсутног радника
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња медицинска школа (IV степен) - општи или 
педијатријски смер; положен стручни испит; радно искуство до 
6 месеци.

ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву на 
оглас са краћом биографијом. Уз пријаву се подносе оверене 
фотокопије: дипломе о завршеној школи, уверења о положе-
ном стручном испиту, извода из матичне књиге рођених, уве-
рења о држављанству, потврде да се против лица не води суд-
ски поступак и доказа о радном искуству. Пријаве са потребном 
документацијом достављају се на адресу: Специјана болница за 
церебралну парализу и развојну неурологију (правна служба), 
Београд, Браће Јерковић 5.

КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР
„ЗВЕЗДАРА“

11000 Београд, Димитрија Туцовића 161
тел. 011/3806-333

факс: 011/3809-650

Доктор медицине
за рад у КБЦ „Звездара“

3 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен медицински 
факултет, положен стручни испит, просечна оцена преко 8,00. 
Пријаве са биографијом и овереним фотокопијама доказа о 
испуњавању захтеваних услова подносе се у року од 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“, на горенаведену 
адресу, са назнаком: „За конкурс ради пријема у радни однос“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разма-
трање. Учесници у огласу писмено ће бити обавештени.

КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР
„ЗВЕЗДАРА“

11000 Београд, Димитрија Туцовића 161
тел. 011/3806-333, факс: 011/3809-650

Медицинска сестра - техничар
5 извршилаца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа (IV степен) - 
општег смера, оверена фотокопија дипломе, оверена фотокопија 
о положеном стручном испиту, извод са евиденције Националне 
службе за запошљавање, потврда о дужини радног стажа, након 
положеног стручног испита (оверена фотокопија радне књижи-
це), потребна препорука претходне здравствене установе у којој 
је стаж остварен. Пријаве са биографијом и овереним фотоко-
пијама доказа о испуњавању захтеваних услова подносе се у року 
од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, на горе-
наведену адресу, са назнаком: „За конкурс ради пријема у радни 
однос“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у 
разматрање. Учесници у огласу писмено ће бити обавештени.

КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР
„ЗВЕЗДАРА“

11000 Београд, Димитрија Туцовића 161
тел. 011/3806-333

факс: 011/3809-650

Фармацеут специјалиста фармакоекономије и 
фармацеутске легислативе

за рад у Служби за медицинско снабдевање и 
инфузионе растворе у КБЦ „Звездара“

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, завршен фармацеутски 
факултет, положен стручни испит, завршена специјализација 
из фармакоекономије и фармацеутске легислативе, радно иску-
ство у болничкој апотеци, искуство у научно - истраживачком 
раду. Пријаве са биографијом и овереним фотокопијама доказа 
о испуњавању захтеваних услова подносе се у року од 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“, на горенаведену 
адресу, са назнаком: „За конкурс ради пријема у радни однос“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разма-
трање. Учесници у огласу писмено ће бити обавештени.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ „СВЕТИ ВРАЧЕВИ“
23330 Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића 85

Медицинска сестра - техничар на одсеку, 
одељењу

на одређено време, због замене привремено одсутне 
запослене, до повратка исте са трудничког и 

породиљског боловања, сходно чл. 4 став 1 Уредбе 
о поступку за прибављање сагласности за ново 
запошљавање и додатно радно ангажовање код 

корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр. 
113/2013, 21/2014 и 66/2014)

УСЛОВИ: Поред услова утврђених чланом 24 Закона о раду, кан-
дидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о 
унутрашњој организацији и систематизацији послова Специјалне 
болнице за психијатријске болести „Свети Врачеви“, Нови Кне-
жевац: завршена средња медицинска школа, положен стручни 
испит, најмање 6 месеци радног искуства. Кандидат је обавезан 
да уз пријаву која садржи биографију достави: оверену фотоко-
пију дипломе о школској спреми, оверену копију потврде или уве-
рења о положеном стручном испиту, доказ о радном искуству, 
обичну неоверену фотокопију личне карте. Пријаве са потребном 
документацијом доставити на горенаведену адресу, са назнаком: 
„За оглас за пријем у радни однос“ или лично предати у правну 
службу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматра-
ти.
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ДОМ ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Краља Милутина 1

тел. 034/323-087

Медицинска сестра - техничар
за рад у Служби кућног лечења и здравствене неге

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска шко-
ла; лиценца за рад; положен стручни испит; возачка дозвола „Б“ 
категорије; предвиђен пробни рад од 3 месеца.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати подносе документа у ориги-
налу или оверене копије: пријаву на оглас за одговарајуће радно 
место са адресом и бројем телефона; диплому о завршеној меди-
цинској школи; уверење о положеном стручном испиту; лиценцу; 
извод из матичне књиге рођених; извод из матичне књиге венча-
них (ако је дошло до промене презимена кандидата); уверење о 
држављанству РС; уверење да се против кандидата не води кри-
вични поступак (уверење суда); уверење да кандидат није осуђи-
ван (уверење МУП-а); копију возачке дозволе. Приликом засни-
вања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско 
уверење као доказ о здравственој способности за послове за које 
се заснива радни однос. Кандидати који испуњавају услове огла-
са биће позвани на разговор ради пружања додатних података 
који могу бити важни за одлуку о пријему. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати. По завршетку огласа пре-
дата документа неће се враћати. Контакт телефон: 034/323-087. 
Пријаве се подносе лично или поштом, на горенаведену адре-
су. Рок за пријављивање је 8 дана. Оглас ће бити објављен на 
интернет презентацији Министарства здравља Републике Србије 
и интернет презентацији Дома здравља Крагујевац.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

Доктор медицине
у Служби опште медицине - Амбуланта Јасика, за рад на 

пословима доктора медицине

Доктор медицине
у Служби опште медицине - Амбуланта Дедина, за рад 

на пословима доктора медицине

Доктор медицине
у Служби за здравствену заштиту деце и школске деце, 
Одељење за здравствену заштиту школске деце, за рад 

на пословима доктора медицине

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, 
кандидати треба да испуњавају и посебне услове: завршен меди-
цински факултет - VII/1 степен стручне спреме, положен струч-
ни испит и поседовање лиценце за рад или решења о упису у 
Комору.

Медицинска сестра
у Служби за здравствену заштиту деце и школске 

деце, Одељење за здравствену заштиту деце школског 
узраста, за рад на пословима тимске сестре

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кан-
дидати треба да испуњавају и посебне услове: завршена средња 
медицинска школа - педијатријског или општег смера - IV степен 
стручне спреме, положен стручни испит и поседовање лиценце 
за рад или решења о упису у Комору.

Медицинска сестра
у Служби опште медицине - Амбуланта „14. Октобар“, за 

рад на пословима тимске сестре

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, 
кандидати треба да испуњавају и посебне услове: завршена 

средња медицинска школа општег смера - IV степен стручне 
спреме, положен стручни испит и поседовање лиценце за рад 
или решења о упису у Комору.

Лабораторијски техничар
у Одељењу лабораторијске дијагностике, Одсек 

биохемија и хематологија, Дијагностички центар, за рад 
на пословима лабораторијског техничара

2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, 
кандидати треба да испуњавају и посебне услове: завршена 
средња медицинска школа, смер за лабораторијског техничара - 
IV степен стручне спреме, положен стручни испит и поседовање 
лиценце за рад или решења о упису у Комору.

ОСТАЛО: Кандидати достављају: пријаву у којој наводе за које 
радно место се пријављују; кратку биографију са адресом и кон-
такт телефоном; оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању; оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту; оверену фотокопију лиценце за рад или решења о упису 
у Комору; изјаву да су здравствено способни за послове за које 
подносе пријаву и да се против њих не води кривични поступак; 
фотокопију извода из матичне књиге рођених. Кандидати који 
су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пру-
жања додатних података који могу бити важни за одлуку о прије-
му. Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су 
да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способ-
ности за послове за које се заснива радни однос и уверење да 
се против њих не води кривични поступак (уверење издаје суд). 
Уколико изабрани кандидати не доставе наведена документа у 
остављењом року, са њима се неће закључити уговор о раду. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Прија-
ве са документацијом доставити на наведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора Дома здравља може бити именовано 
лице које поред општих услова прописаних законом испуњава 
и следеће посебне услове: да је доктор медицине или доктор 
медицине специјалиста из гране медицине која је из делатности 
Дома здравља; доктор стоматологије или доктор стоматологије 
специјалиста из гране стоматологије која је из делатности Дома 
здравља; најмање 5 година радног стажа у области здравстве-
не заштите, након положеног стручног испита, од којих најмање 
3 године на пословима руковођења у здравственој установи; да 
је дипломирани правник или дипломирани економиста или лице 
са завршеним факултетом организационих наука; да има завр-
шену едукацију из области здравственог менаџмента; најмање 
5 година радног стажа у области здравствене заштите, од којих 
најмање 3 године на пословима руковођења у здравственој 
установи. Кандидат уз пријаву треба да достави: оверену фото-
копију дипломе о завршеном одговарајућем факултету; овере-
ну фотокопију уверења о положеном специјалистичком испиту 
(за кандидате здравствене струке); оверену фотокопију доказа 
о завршеној едукацији из здравственог менаџмента (уколико се 
ради о кандидату немедицинске струке); извод из матичне књи-
ге рођених; уверење о држављанству; доказ о радном стажу у 
области здравствене заштите; доказ о радном стажу на посло-
вима руковођења; доказ да није покренут кривични поступак за 
дело које га чини неподобним за обављање функције, односно да 
правноснажном судском одлуком није осуђиван за кривично дело 
које га чини неподобним за обављање функције директора Дома 
здравља Алексинац - издат од стране надлежног органа; радну 
биографију са адресом и контакт телефоном. Конкурс ће бити 
објављен на сајту Министарства здравља РС, сајту Дома здравља 
Алексинац, дневном листу „Политика“ и у публикацији „Послови“. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Пријаве са 
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потребном документацијом доставити на горенаведену адресу, 
са назнаком: „Конкурс за директора - не отварати“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ДОМ ЗДРАВЉА КОВИН
Ковин, Трг ослобођења 4

тел. 013/741-464

Доктор медицине
2 извршиоца

Опис послова: пружа све видове медицинске заштите грађани-
ма свих узраста, учествује у здравственом васпитању грађана, 
води прописану медицинску документацију, одговара за струч-
ност рада своје екипе, врши и друге послове по налогу начелника 
Службе и директора Дома здравља Ковин.

УСЛОВИ: завршен медицински факултет и положен стручни 
испит.

Медицинска сестра - техничар
2 извршиоца

Опис послова: припрема радног места лекара, врши и непосред-
но је одговорна за асептичан рад, стерилизацију инструмената 
и потрошног санитетског материјала, врши терапијске радње из 
домена своје стручности по налогу лекара у амбуланти или ста-
ну болесника, води све прописане евиденције извршених услуга, 
врши обрачун извршених услуга и фактурише услуге, активно 
учествује у обуци приправника, ради у картотеци по потреби, 
спроводи здравствено - васпитни рад у делокругу своје струч-
ности, води прописану медицинску документацију, заједно са 
лекаром ради на свим превентивним активностима, врши и друге 
послове из свог домена по налогу главне сестре, начелника и 
директора Дома здравља Ковин.

ОСТАЛО: Уз пријаву се подноси: кратка биографија и докази о 
испуњености услова конкурса (диплома, уверење о положеном 
стручном испиту, уверење о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених) у неовереним фотокопијама. Пријаве слати на 
адресу: Дом здравља Ковин, Трг ослобођења 4, 26220 Ковин, са 
назнаком: “За конкурс” или донети лично у канцеларију бр. 57 
Одсека за правне послове, на другом спрату. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ДОМ ЗДРАВЉА КУЧЕВО

12240 Кучево, Жике Поповића 48

Конкурс објављен 03.12.2014. године у публикацији 
„Послови“, поништава се за радно место: информатичар, 
на одређено време због повећаног обима посла.

ДОМ ЗДРАВЉА ОЏАЦИ
25250 Оџаци, Мостонга 25

тел. 025/5742-131

Доктор медицине

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа утврђени су 
Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 25/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013 и 75/2014), а посебни услови Правилником о организа-
цији и систематизацији радних места Дома здравља Оџаци бр. 
511/2011 од 24.08.2011. године; поседовање лиценце за рад; 
потпуна психичка и физичка способност за обављање послова и 
радних задатака. Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас 
подносе, у оригиналу или у овереној фотокопији следећа, доку-
мента: диплому о завршеном факултету, уверење о положеном 
стручном испиту, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, доказ да се против кандидата не води кривични 
поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и да није 

покренута истрага (уверење надлежног суда), уверење да кан-
дидат није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним 
за рад у здравственој установи (уверење надлежне полицијске 
управе или станице), потпуну личну и радну биографију са адре-
сом и контакт телефоном. Приликом заснивања радног односа 
изабрани кандидат је дужан да достави лекарско уверење као 
доказ о здравственој способности за послове за које се заснива 
радни однос. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност 
за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у рад-
ни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима 
рукује и податке обрађује кадровска служба Дома здравља Оџа-
ци. Оглас се објављује и на веб страници Министарства здравља 
Републике Србије (www.zdravlje.gov.rs). Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Кан-
дидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор 
ради пружања додатних информација које могу бити важне за 
доношење одлуке о пријему. Одлука о избору кандидата биће 
донета најкасније у року од 8 радних дана од дана истека рока за 
подношење пријава, а кандидати ће бити обавештени о избору 
најкасније у року од 8 радних дана од дана доношења одлуке. 
Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај кон-
курсне документације. Пријаве се подносе лично или поштом, на 
горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у 
радни однос за послове доктор медицине у Дому здравља Оџаци 
- Служба опште медицине“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА „ШИД“
22204 Шид, Алексе Шантића 1

тел. 022/712-522
е-mail: domzdravlja@open.telekom.rs

Доктор медицине
за рад у СХМП

УСЛОВИ: завршен медицински факултет и положен стручни 
испит - лиценца.

Виша медицинска сестра
за рад у Одељењу кућног лечења

УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа, гинеколошко - аку-
шерског смера и положен стручни испит - лиценца.

Медицинска сестра општег смера
за рад у Служби опште медицине, односно у СХМП

2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа општег смера и 
положен стручни испит - лиценца.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови”, поштом или лично предати на 
писарницу Дома здравља Шид. Уз пријаву на оглас приложити: 
оверену фотокопију дипломе; оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту; фотокопију/очитану личну карту; 
фотокопију лиценце; потврду да се против кандидата не води 
кривични поступак (уверење надлежног суда); потврду да канди-
дат није осуђиван (уверење надлежне полицијске управе).

 Mедицина 
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БАЋО И НАНА
24000 Суботица, Загребачака 13

тел. 063/310-839

Медицинска сестра - техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска сестра - техни-
чар, положен стручни испит. Заинтересовани кандидати могу 
да се јаве на горенаведени број телефона. Оглас је отворен до 
10.01.2015. године.

УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
ДОМ ЗА СТАРЕ „VILLA АNCORA“

24413 Палић, Зеленгорска 21
тел. 024/551-341

Медицинска сестра
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска сестра - техни-
чар, радно искуство најмање 6 месеци, пробни рад 3 месеца, рад 
у сменама, знање оба језика средине, возачка дозвола „Б“ кате-
горије, пожељно поседовање лиценце и положен стручни испит. 
Радно место: у Дому у Суботици. Заинтересовани кандидати могу 
биографије слати поштом на горенаведену адресу. Ближе инфор-
мације могу се добити на број телефона: 024/551-341. Оглас је 
отворен до 25.12.2014. године.

ДОМ ЗДРАВЉА
14000 Ваљево, Железничка 12

тел. 014/3150-050

Доктор стоматологије
за рад у Служби стоматологије

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен стоматолошки 
факултет, положен стручни испит, лиценца за рад.

Доктор медицине
за рад у Служби за хитну медицинску помоћ са 

санитетским превозом

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен медицински 
факултет, положен стручни испит, лиценца за рад.

Доктор медицине
за рад у Служби за кућну негу и лечење

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен медицински 
факултет, положен стручни испит, лиценца за рад.

Виши медицински техничар - сестра
за рад у Служби поливалентне патронаже

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме или завршена висока здрав-
ствена школа основних струковних студија, положен стручни 
испит, лиценца за рад.

Медицинска сестра - техничар
за рад у Служби за хитну медицинску помоћ са 

санитетским превозом

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа 
општег смера, положен стручни испит, лиценца за рад.

Медицинска сестра - техничар
за рад у Служби за кућно лечење и негу

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа 
општег смера, положен стручни испит, лиценца за рад, положен 
возачки испит „Б“ категорије.

АПОТЕКА „УЖИЦЕ“
31000 Ужице, Димитрија Туцовића 43

тел. 031/514-642

Дипломирани фармацеут

Дипломирани фармацеут
на одређено време

УСЛОВИ: Опис послова и посебни услови утврђени су Правилни-
ком о организацији и систематизацији послова Апотеке „Ужице“. 
Поред општих услова предвиђених Законом о раду, потребно је 
да кандидат испуњава и посебне услове: завршен фармацеутски 
факултет (VII степен стручне спреме), положен стручни испит и 
најмање једна година радног искуства на пословима дипломира-
ног фармацеута у апотеци, по положеном стручном испиту. Место 
рада: Јединица за издвајање готових лекова Бродарево, Општи-
на Пријепоље; Јединица за издвајање готових лекова Коловрат, 
Општина Пријепоље. Потребно је да кандидати за оглашена рад-
на места уз писану пријаву на конкурс са кратком биографијом 
(CV), бројем телефона и адресом, као доказе о испуњавању усло-
ва доставе: оверену фотокопију дипломе о завршеном фарма-
цеутском факултету, оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, оверену фотокопију лиценце издате од надлеж-
ног органа (ако је кандидат из радног односа) или решење о упи-
су у комору (ако кандидат није у радном односу), уверење о рад-
ном стажу у струци, о положеном стручном испиту или оверену 
фотокопију радне књижице. Фотокопије наведених докумената 
морају бити уредно оверене у општини или суду и овера истих 
не сме бити старија од 6 месеци. Поступак пријема спровешће 
комисија образована одлуком директора, која ће са кандидати-
ма обавити разговор (интервју) и на основу сачињене ранг-листе 
дати директору предлог за пријем кандидата. 

Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“. Непотпуне, неблаговремене и непотписане 
пријаве неће се разматрати.

ИНСТИТУТ ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ
11000 Београд, Ресавска 69

тел. 011/3600-812

Доктор медицине - специјалиста интерне 
медицине

УСЛОВИ: завршен медицински факултет; завршена специјали-
зација из интерне медицине; положен стручни испит за докто-
ра медицине; пробни рад три месеца; лиценца Лекарске комо-
ре Србије; најмање две године радног искуства. Заинтересовани 
кандидати подносе: пријаву са кратком биографијом, фотоко-
пију дипломе о завршеном медицинском факултету, фотоко-
пију дипломе о стеченом стручном називу специјалисте интерне 
медицине, фотокопију уверења о положеном стручном испиту за 
доктора медицине, фотокопију лиценце Лекарске коморе Србије, 
фотокопију извода из матичне књиге рођених/венчаних, фотоко-
пију радне књижице.

Доктор медицине - специјалиста физикалне 
медицине и рехабилитације

УСЛОВИ: завршен медицински факултет; завршена специјализа-
ција из физикалне медицине и рехабилитације; положен струч-
ни испит за доктора медицине; пробни рад три месеца; лиценца 
Лекарске коморе Србије; најмање две године радног искуства. 
Заинтересовани кандидати подносе: пријаву са кратком биогра-
фијом, фотокопију дипломе о завршеном медицинском факулте-
ту, фотокопију дипломе о стеченом стручном називу специјалис-
те физикалне медицине и рехабилитације, фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту за доктора медицине, фотокопију 
лиценце Лекарске коморе Србије, фотокопију извода из матичне 
књиге рођених/венчаних, фотокопију радне књижице.

 Mедицина 
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Виша медицинска сестра - техничар

УСЛОВИ: завршена висока здравствена школа струковних студија 
- виша медицинска школа; положен стручни испит за више меди-
цинске сестре; пробни рад три месеца; лиценца Коморе медицин-
ских сестара и здравствених техничара Србије; најмање две годи-
не радног искуства у струци. Заинтересовни кандидати подносе: 
пријаву са кратком биографијом, фотокопију дипломе о заврше-
ној високој здравственој школи струковних студија - вишој меди-
цинској школи, фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту за више медицинске сестре техничаре, фотокопију лиценце 
Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије, 
фотокопију радне књижице, фотокопију извода из матичне књи-
ге рођених/веначних.

Медицинска сестра - техничар
за послове здравствене неге и хоспитализованих 

болесника

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа - општи смер; 
положен стручни испит за медицинску сестру техничара; пробни 
рад три месеца; лиценца Коморе медицинских сестара и здрав-
ствених техничара Србије; најмање две године радног искуства у 
струци. Заинтересовани кандидати подносе: пријаву са кратком 
биографијом, фотокопију дипломе о завршеној средњој школи, 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту за медицин-
ску сестру техничара, фотокопију лиценце Коморе медицинских 
сестара и здравствених техничара Србије, фотокопију радне 
књижице, фотокопију извода из матичне књиге рођених/венча-
них, фотокопију личне карте. 

ОСТАЛО: Пријаве са неопходним прилозима подносе се на наве-
дену адресу Института, са назнаком: „Пријава на оглас“. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће бити узимане у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10

тел. 011/2060-676

Доктор медицине

УСЛОВИ: завршен медицински факултет; просечна оцена на сту-
дијама изнад 8,5; пробни рад 3 месеца; положен стручни испит; 
познавање најмање једног светског језика. Кандидати су дужни 
да доставе следећа документа: кратку биографију, фотокопију 
личне карте, фотокопију дипломе о завршеном медицинском 
факултету, фотокопију дипломе о положеном стручном испи-
ту, фотокопију радне књижице, фотокопије уговора о раду, тј. 
потврде о волонтирању, потврде о обављеном раду од стране 
начелника служби здравствених установа на меморандуму, вре-
мену проведеном на раду и оценама рада кандидата - уколико 
их кандидат поседује. Кандидати који испуњавају услове могу 
бити позвани на разговор ради пружања додатних података који 
могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, 
додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања шко-
ловања и сл.). Приликом заснивања радног односа кандидати 
су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој 
способности за послове на које се примају. Пријаве слати у затво-
реној коверти, на наведену адресу Клинике, са назнаком: „Прија-
ва на конкурс за пријем доктора медицине на неодређено време“.

Виша медицинска сестра - техничар

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме у наведеном занимању; проб-
ни рад 3 месеца; положен стручни испит; најмање 6 месеци рад-
ног искуства након положеног стручног испита; дозвола за рад 
- лиценца издата од надлежног органа (ако је кандидат из радног 
односа) или решење о упису у Комору (ако кандидат није у рад-
ном односу). Кандидати су дужни да доставе следећа документа: 
кратку биографију, фотокопију личне карте, фотокопију дипло-
ме о завршеној школи, фотокопију дипломе о положеном струч-
ном испиту, фотокопију радне књижице, фотокопију решења о 

издавању лиценце или решења о упису у Именик медицинских 
сестара и здравствених техничара Србије. Пријаве слати у затво-
реној коверти, на наведену адресу Клинике, са назнаком: „Прија-
ва на конкурс за пријем више медицинске сестре - техничара на 
неодређено време - 1 (један) извршилац“.

Медицинска сестра - техничар
4 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; медицинска школа - 
педијатријског или општег смера; пробни рад 3 месеца; положен 
стручни испит; најмање 6 месеци радног искуства на пословима 
медицинске сестре - техничара након положеног стручног испи-
та; дозвола за рад - лиценца издата од надлежног органа (ако је 
кандидат из радног односа) или решење о упису у Комору (ако 
кандидат није у радном односу). Кандидати су дужни да доставе 
следећа документа: кратку биографију, фотокопију личне кар-
те, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију дипло-
ме о положеном стручном испиту, фотокопију радне књижице, 
фотокопију решења о издавању лиценце или решења о упису у 
Именик медицинских сестара и здравствених техничара Србије. 
Пријаве слати у затвореној коверти, на наведену адресу Клинике, 
са назнаком: „Пријава на конкурс за пријем медицинске сестре - 
техничара на неодређено време - 4 извршиоца“. 

ОСТАЛО: Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати 
у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
11090 Београд, Краљеце Јелене 22

Доктор стоматологије

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, стоматолошки факултет, 
познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office и Windows 
окружење).

Зубни техничар на ортопедији вилице

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа 
- одсек за зубног техничара, положен стручни испит, пожељно 
радно искуство 3 године у струци.

ОСТАЛО: Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: фото-
копију дипломе о завршеном факултету, односно фотокопију 
дипломе о средњој медицинској школи - одсек за зубног технича-
ра, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотоко-
пију дозволе за рад - лиценца издата од стране надлежне коморе 
(ако је кандидат у радном односу) или решење о упису у комору 
(ако кандидат није у радном односу); уверење да кандидат није 
осуђиван (уверење издаје МУП), не старије од 6 месеци; уверење 
да се против кандидата не води истрага и кривични поступак, не 
старије од 6 месеци; извод из евиденције Националне службе за 
запошљавање (за кандидате који се налазе на евденцији Нацио-
налне службе за запошљавање); кратку биографију са адресом и 
контакт телефоном. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за 
запошљавање „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
се неће разматрати. Кандидати који испуњавају услове огласа, 
могу бити позвани на разговор ради пружања додатних инфор-
мација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему. Кан-
дидат који буде изабран дужан је да пре закључивања уговора 
достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним 
пословима. Одлука о избору ће бити објављена на огласној таб-
ли поред писарнице у приземљу Дома здравља Раковица, Улица 
Краљице Јелене 22, Београд. Пријаве слати поштом на адресу: 
Дом здравља Раковица, 11090 Београд, Улица Краљице Јелене 
22, са назнаком: „За оглас“ или лично доставити у писарницу 
Дома здравља Раковица.

 Mедицина 

www.nsz.gov.rs
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ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
АПОТЕКА „МАРКОВИЋ“

12000 Пожаревац, Слободана Пенезића 7
тел. 012/213-680, 063/887-710

Дипломирани фармацеут

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут (VII/1 степен), радно иску-
ство минимум 12 месеци, возачка дозвола Б категорије, знање 
енглеског језика, рад на рачунару, положен државни (стручни) 
испит, лиценца за фармацеута, да је лице уписано у Фармацеут-
ској комори. Конкурс је отворен до попуне радног места. Лице за 
контакт: Миланка Марковић.

ДОМ ЗДРАВЉА ТУТИН
Тутин, Богољуба Чукића 12
тел. 020/811-027, лок. 26
е-mail: dztutin@gmail.com

Специјалиста интерне медицине

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, лекар специјалиста, поло-
жен стручни испит, познавање рада на рачунару. Конкурс је 
отворен до попуне радног места. Заинтересовани кандидати се 
на горенаведени број телефона или поштом могу обратити особи 
за контакт: Виолети Марковић.

ДОМ ЗДРАВЉА ВЛАДИМИРЦИ
Владимирци, Светог Саве 17

тел. 015/513-283
е-mail: dzvladcentar@open.telekom.rs

Доктор медицине - специјалиста гинекологије и 
акушерства

на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, лекар специјалиста, радно 
искуство 24 месеца, положен стручни испит. Конкурс је отворен 
до попуне радног места. Заинтересовани кандидати могу мејлом 
да доставе радне биографије или да се јаве Дому здравља на 
горенаведени број телефона. Лице за контакт: Александар Иван-
ковић.

ДОМ ЗДРАВЉА СРПСКА ЦРЊА
23220 Српска Црња, П. А. Чарнојевића 15

Стоматолог
на одређено време до годину дана

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају опште услове прописане зако-
ном, као и следеће посебне услове: VII степен стручне спреме, 
стоматолошки факултет, обављен приправнички стаж и положен 
стручни испит; упис у именик коморе, дозвола за рад - лиценца 
издата од надлежне коморе. Опис послова је утврђен Правилни-
ком о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома 
здравља Српска Црња. Заинтересовани кандидати уз пријаву 
на оглас подносе, у оригиналу или у овереној фотокопији, сле-
дећа документа: извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, кратку биографију са адресом и контакт теле-
фоном, диплому о завршеној школи - занимање: доктор стома-
тологије - оверена фотокопија, уверење о положеном стручном 
испиту - оверена фотокопија, дозвола за рад - лиценца издата 
од надлежне коморе/упис у именик коморе, потврду - уверење 
од Националне службе за запошљавање о дужини чекања на 
посао, пожељно познавање рада на рачунару. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Пријаве се подносе поштом или лично на адресу Дома здравља, 
са назнаком: „Оглас за пријем радника“. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

                                      Пољопривреда

„ВУК - ХОРТИКУЛТУРА“ ДОО
11030 Београд, Краљице Катарине 72/12

тел. 011/2541-291, 064/7081-987

Директор
За попуњавање радног места руковођења, 
организовања и контролу у Друштву „Вук - 

хортикултура“ доо Београд

УСЛОВИ: а) законски услови за директора; б) посебни услови: 
дипломирани економиста, дипломирани инжењер хортикултуре 
и друге високе стручне спреме; способност организовања посло-
ва у производњи и промету прозводње гајења поврћа, воћа, 
цвећа, украсног биља и услуга; возачка дозвола „Б“ категорије; 
место рада: Београд, а постоји могућност да место рада буде на 
адреси боравишта кандидата.

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА
„ЖИТОРАЂА“ ДОО

18412 Житорађа, Косте Војиновића 27
тел. 027/8362-149

Дипломирани ветеринар
2 извршиоца

Опис послова: послови превенције, дијагностике и лечења живо-
тиња.

УСОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор ветеринарске меди-
цине, потребно радно искуство од 3 године у Програму мера, 
положен стручни испит, возачка дозвола „Б“ категорије, терен-
ски рад, радно место са повећаним ризиком. Уз пријаву на кон-
курс доставити: диплому о завршеној одговарајућој школи (одго-
варајуће образовање), лиценцу за рад, уверење о положеном 
државном испиту. Пријаве на конкурс доставити на горенаведену 
адресу или на е-mail: vetstzit@dobnet.rs, у року од 15 дана од дана 
објављивања.

ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА
„ПОЉОПРОМ“

Смиловац, 37213 Витошевац

Директор

УСЛОВИ: висока, виша или средња стручна спрема - пољоприв-
редног или економског смера; најмање 3 године радног искуства; 
да кандидат није осуђиван за кривична дела против привреде 
или службене дужности за која су наступиле правне последице 
осуде. Рок за пријављивање је 15 дана.

 Mедицина / Пољопривреда

Посао се не чека, 
посао се тражи



   |  Број 600 |  17.12.2014. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs28 

                                Наука и образовање
БЕОГРА Д

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 3
тел. 011/2638-943

Редовни професор за ужу научну област 
Хиспанистика, предмет: Шпанска књижевност

Редовни професор за ужу научну област 
Неохеленистика, предмет: Грчки језик и 

књижевност

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора нау-
ка из научне области за коју се бира. Остали услови утврђени су 
чланом 64 Закона о високом образовању и чланом 107 Статута 
Филолошког факултета Универзитета у Београду.

Ванредни професор за ужу научну област 
Хиспанистика, предмет: Шпанска књижевност

на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну област 
Англистика, предмет: Енглески језик

на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну област 
Романистика, предмет: Француски језик

на одређено време од 5 година
2 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора нау-
ка из научне области за коју се бира. Остали услови утврђени су 
чланом 64 Закона о високом образовању и чланом 106 Статута 
Филолошког факултета Универзитета у Београду.

Асистент за ужу научну област 
Недерландистика, предмет: Низоземски језик

на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област Русистика, 
предмет: Руски језик

на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област Српски језик, 
предмет: Дијалектологија српског језика

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне нивое сту-
дија завршио са укупном просечном оценом најмање осам и који 
показује смисао за наставни рад или магистар наука из научне 
области за коју се бира коме је прихваћена тема докторске дисер-
тације. Остали услови утврђени су чланом 72 Закона о високом 
образовању и чланом 113 Статута Филолошког факултета Уни-
верзитета у Београду.

Виши лектор за ужу научну област 
Италијанистика, предмет: Италијански језик

на одређено време од 3 године
2 извршиоца

Виши лектор за ужу научну област Арабистика, 
предмет: Савремени арапски језик

на одређено време од 3 године

Виши лектор за ужу научну област 
Хунгарологија, предмет: Мађарски језик

на одређено време од 3 године

 Наука и образовање

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Услови за пријем у радни однос

Члан 120

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

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

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

дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрнављење, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање;

4) има држављанство Републике Србије.
5) зна језик на коме се остварује образовно-васпитни 

рад.

Услови из става 1 овог члана доказују се приликом прије-
ма у радни однос и проверавају се у току рада.

Доказ о испуњености услова из става 1, тач. 1) и 4) и 5) 
овог члана подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 1 
тачка 2) овог члана пре закључења уговора о раду. Доказ 
из става 1. тачка 3) овог члана прибавља установа.

Запосленом престаје радни однос ако се у току радног 
односа утврди да не испуњава услове из става 1 овог чла-
на или ако одбије да се подвргне лекарском прегледу у 
надлежној здравственој установи на захтев директора.

Унапредите
своје пословање



Бесплатна публикација о запошљавању 29  17.12.2014.  |  Број 600 |   

Виши лектор за ужу научну област Русистика, 
предмет: Руски језик

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, филолошки или њему 
одговарајући факултет; општи успех на основним студијама нај-
мање осам; смисао за наставни рад; објављени стручни, однос-
но научни радови и радно искуство у настави. Остали услови 
утврђени су чланом 70 Закона о високом образовању и чланом 
114 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду.

Лектор за ужу научну област Неохеленистика, 
предмет: Савремени грчки језик

на одређено време од 3 године

Лектор за ужу научну област Бугаристика, 
предмет: Бугарски језик

на одређено време од 3 године

Лектор за ужу научну област Недерландистика, 
предмет: Савремени низоземски језик

на одређено време од 3 године

Лектор за ужу научну област Италијанистика, 
предмет: Италијански језик
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, филолошки или њему 
одговарајући факултет, општи успех на основним студијама нај-
мање осам, смисао за наставни рад. Остали услови утврђени су 
чланом 70 Закона о високом образовању и чланом 114 Статута 
Филолошког факултета Универзитета у Београду.

ОСТАЛО: Кандидати подносе: пријаву са биографијом, списак 
научних радова и радове и оверену фотокопију дипломе о одго-
варајућој стручној спреми, на наведену адресу Факултета, у року 
од 15 дана од дана објављивања.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“
11080 Земун, Наде Димић 4

тел. 011/2618-058

Наставник медицинске биохемије
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског боловања и одсуства ради неге детета, са 
90% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, специјалиста за медицин-
ску биохемију; доктор медицине, специјалиста за клиничку био-
хемију; дипломирани фармацеут; дипломирани биохемичар; 
дипломирани фармацеут - медицински биохемичар; дипломира-
ни биохемичар-мастер; специјалиста доктор медицине, специја-
листа клиничке биохемије; магистар фармације-медицински био-
хемичар; мастер биохемичар.

Наставник математике
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског боловања и одсуства ради неге детета, са 
44% радног времена

УСЛОВИ: професор математике; дипломирани математичар; 
дипломирани математичар-професор математике; дипломирани 
математичар -теоријска математика; дипломирани математичар - 
примењена математика; дипломирани инжењер математике ( са 
изборним предметом основи геометрије); дипломирани инфор-
матичар; професор хемије- математике; професор географије 
- математике; професор физике - математике; професор биоло-
гије - математике; дипломирани професор математике - мастер; 
дипломирани математичар - мастер; професор математике - тео-

ријско усмерење; професор математике - теоријски смер; про-
фесор информатике - математике; дипломирани математичар за 
теоријску математику и примене; дипломирани математичар за 
рачунарство и информатику; дипломирани математичар - инфор-
матичар; дипломирани математичар - математика финансија; 
дипломирани математичар - астроном; дипломирани математи-
чар за математику економије; професор математике и рачунар-
ства; мастер математичар; мастер професор математике. Лице 
из алинеје двадестчетврте и двадесетпете мора имати претходно 
завршене основне академске студијена студијским програмима 
из области математике и примењене математике ( са положеним 
испитом из предмета Геометрија или Основи геометрије).

Наставник здравствене неге
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског боловања и одсуства ради неге детета
2 извршиоца

УСЛОВИ: виша медицинска сестра - техничар; санитарно-еко-
лошки инжењер -специјалиста са претходно стеченим образо-
вањем за струковну медицинску сестру; струковна медицинска 
сестра; организатор здравствене неге; виша медицинска сестра; 
специјалиста струковна медицинска сестра; дипломирана меди-
цинска сестра; дипломирани психолог; дипломирани дефекто-
лог; дипломирани педагог; дипломирани специјални педагог; 
професор педагогије; виша медицинска сестра општег смера; 
виша медицинска интернистичког смера; виша медицинска сес-
тра хируршког смера; виши медицински техничар.

Наставник козметологије - вежбе и практична 
настава у блоку

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

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, специјалиста козметолог; 
дипломирани фармацеут; специјалиста фармације, специјалиста 
козметолог; магистар фармације, специјалиста козметолог; спе-
цијалиста доктор медицине, специјалиста дерматовенеролог.

Наставник историје
на одређено време до повратка запосленог са 
неплаћеног одсуства, са 60% радног времена

УСЛОВИ: професор историје; дипломирани историчар; професор 
историје - географије; мастер историчар.

Наставник физичког васпитања
на одређено време до повратка запосленог коме мирује 

радни однос, а најдуже 6 месеци

УСЛОВИ: професор физичког васпитања; дипломирани педагог 
физичке културе; професор физичке културе; професор физич-
ког васпитања - дипломирани тренер са назнаком спортске гра-
не; професор физичког васпитања  - дипломирани организатор 
спортске рекреације; професор физичког васпитања - дипломи-
рани кинезитерапеут; дипломирани професор физичког васпи-
тања и спорта - мастер; мастер професор физичког васпитања и 
спорта; мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије. 

ОСТАЛО: За пријем у радни однос, кандидат треба да испуњава 
следеће услове: 1. да поседује одговарајуће образовање у скла-
ду са чл. 8 ст. 2 и 4 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и 
у складу са одредбама Правилника о врсти и степену стручне 
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
5/91...11/08, 5/2011, 8/2011 и 9/2013); 2. да поседује психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 3. неосуђиваност правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; 4. поседовање држављанства РС; 5. 
знање језика на ком се остварује образовно-васпитни рад. Да би 
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се пријава сматрала потпуном, кандидат уз пријаву треба да дос-
тави: 1. краћу биографију; 2. доказ о врсти и степену стручне 
спреме (диплома и додатак дипломи); 3. доказ о образовању из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на 
високошколској установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова; 4. уверење о држављан-
ству; 5. извод из матичне књиге рођених; 6. доказ о знању јези-
ка на ком се остварује образовно-васпитни рад (диплома издата 
на српском језику, односно доказ о знању српског језика који је 
издала овлашћена институција). Доказе о испуњености услова из 
тач. 2, 3, 4, 5 и 6 кандидати достављају уз пријаву и докумен-
та морају бити у оригиналу или у овереном препису. Уверење о 
општој здравственој способности, тј. лекарско уверење (психич-
ка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученици-
ма) - кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Доказ о 
испуњености услова из тачке 3, који се односе на неосуђиваност 
правноснажном пресудом за кривична дела у складу са Законом 
о основама система образовања и васпитања - прибавља школа. 
У складу са чл. 130 став 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања, проверу психофизичких способности за рад са уче-
ницима, на захтев школе, врши Национална служба за запошља-
вање, применом стандардизованих поступака. 

Пријаве са траженом документацијом доставити у року од 8 дана 
од дана објављивања, искључиво поштом, на горенаведену 
адресу, са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање.

„ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ“
ВИСОКА ИНЖЕЊЕРСКА ШКОЛА

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

www.tehnikum.еdu.rs

Наставник у звању професора струковних 
студија, ужа стручна област Основе машинског 

инжењерства (предмети: Инжењерско 
цртање са нацртном геометријом, Технички 
материјали и погонске материје и Технички 

прописи и стандарди) и предмет: Управљање 
пројектима, који припада ужој стручној области 

Индустријски менаџмент

УСЛОВИ: завршен машински факултет, стечен одговарајући 
научни степен, доктор наука из релевантне области у односу на 
предметни конкурс, одговарајуће стручне и научне референце и 
исказан смисао за наставни рад.

Наставник у звању предавача струковних 
студија за предмете који припадају ужој 

стручној области Производне технологије 
у машинству и предмете: 3D моделирање 
у инжењерству и Пројектовање применом 

рачунара, који припадају ужој стручној области 
Рачунарство и информатика

на период од 5 година

УСЛОВИ: завршен машински факултет, стечен одговарајући ака-
демски степен магистра наука из релевантне области у односу на 
предметни конкурс, одговарајуће стручне и научне референце и 
исказан смисао за наставни рад.

Наставник у звању предавача струковних 
студија за предмете који припадају 

ужој стручној области Термодинамика и 
термотехника

на период од 5 година

УСЛОВИ: завршен машински факултет, стечен одговарајући ака-
демски степен магистра наука из релевантне области у односу на 
предметни конкурс, одговарајуће стручне и научне референце и 
исказан смисао за наставни рад.

Асистент за предмете који припадају ужој 
стручној области Пројектовање саобраћајних 

токова и организација саобраћаја и транспорта
на период од 3 године

УСЛОВИ: завршен саобраћајни факултет (дипломирани или мас-
тер), са просечном оценом у току студија најмање осам, дос-
тављање доказа о статусу студента одговарајућих докторских 
студија и исказан смисао за наставни рад. Остали услови према 
Закону о високом образовању и општим актима школе. Уз пријаву 
кандидати достављају: биографију са подацима о досадашњем 
раду, оверену копију диплома о претходно завршеном образо-
вању и извод из матичне књиге рођених (оверена копија или 
оригинал). Пријаве на конкурс подносе се у року од 8 дана од 
дана објављивања, на горенаведену адресу. Све информације 
могу се добити радним данима, од 09,00 до 14,00 часова, на број 
телефона: 011/2619-673.

ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНО-САНИТАРНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА „ВИСАН“

11080 Београд, Тошин бунар 7а
тел. 011/3076-470

е-mail: skola@vzsvisan.com
www.vzsvisan.com

Професор струковних студија или предавач или 
сарадник (наставник вештина) за ужу научну 

област:

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ
Област радиологије

Област нуклеарне медицине
Област здравствене неге и васпитања

на неодређено време у звању професора струковних 
студија или на одређено време у звању предавача или 

сарадника, у складу са Законом о високом образовању и 
општим актима школе

(више извршилаца)

УСЛОВИ: VIII степен (доктор наука) за професоре струковних 
студија, VII/2 степен (магистар наука или лекар специјалиста) за 
предаваче, VII/1 степен за сараднике (наставнике вештина), а у 
складу са Законом и општим актима школе. Други општи и посеб-
ни услови прописани су Законом, Статутом и другим актима Висо-
ке здравствено-санитарне школе струковних студија „Висан“, 
Београд. Пријаве на конкурс са биографијом и прилозима који-
ма кандидат доказује да испуњава услове конкурса подносе се у 
року од 8 дана од дана објављивања.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Војводе Степе 305

Расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног 
односа:

Доцент за ужу научну област Интермодални 
транспорт, логистички центри и city логистика

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора нау-
ка.

Асистент за ужу научну област Економија и 
маркетинг у саобраћају и транспорту

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

УСЛОВИ: Поред наведених услова, кандидати треба да испуња-
вају и услове предвиђене одредбама Закона о високом образо-
вању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - др. пропис, 97/08, 
44/10), Статута Универзитета и Статута Саобраћајног факултета. 
Рок за пријављивање је 15 дана. Пријаве са доказима о испуње-
ности услова конкурса (биографија, дипломе, списак радова и 
радове) доставити на адресу Факултета.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДАНИЛО КИШ“

11000 Београд, Генерала Штефаника 6
тел. 011/7856-845

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуњава усло-
ве прописане чл. 8 став 2, чл. 59 став 5 и чл. 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09, 52/11 и 55/13): да има одговарајуће високо образовање 
из чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања стечено на студијама другог степена - мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије, по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; да испуњава услове 
за наставника основне школе, за педагога или психолога; дозво-
лу за рад - лиценцу за наставника, педагога, психолога; обуку и 
положен испит за директора установе (програм обуке за дирек-
тора и Правилник о полагању испита за директора није донет, а 
изабрани кандидат биће у обавези да у законском року положи 
испит за директора установе); најмање 5 година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
држављанство РС; да зна језик на ком се остварује образов-
но-васпитни рад (стечено високо образовање на српском језику 
или положен испит из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе).

ОСТАЛО: Уз пријаву кандитат је обавезан да достави: оверену 
копију дипломе о завршеном одговарајућем високом образо-
вању, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту, тј. испиту за лиценцу за наставника или стручног сарадника, 
потврду о радном искуству на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања, најмање 5 
година рада у установи на наведеним пословима (не старије од 
6 месеци), уверење о држављанству РС (не старије од 6 месе-
ци), извод из матичне књиге рођених на прописаном обрасцу са 
холограмом (не старији од 6 месеци), доказ да против лица није 
покренута истрага, нити је подигнута оптужница код надлежног 
суда (не старије од 6 месеци), доказ да зна језик на ком се ост-
варује образовно-васпитни рад (диплома издата на српском јези-
ку или доказ о положеном испиту из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе, ако кандидат није стекао 
високо образовање на српском језику - не старије од 6 месеци), 
радну биографију и оквирни план рада за време мандата. Уве-
рење да кандидати нису осуђивани за дела утврђена чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - 
прибавља школа по службеној дужности, пре доношења одлуке 
о избору кандидата. Доказ о поседовању психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и ученицима - лекар-
ско уверење подноси изабрани кандидат, по коначности одлуке 
о избору, а пре закључења уговора о раду. Пријаве доставити у 
року од 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, 
на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 

разматране. Пријаве са комплетном документацијом доставити 
на адресу школе, са назнаком: „Пријава на конкурс за директо-
ра“.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА

11000 Београд, Јове Илића 165
тел. 011/3092-999

Доцент, односно ванредни професор за ужу 
научну област Теорија културе и студије 

културе
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, као и да кандидати испуња-
вају услове предвиђене Законом о високом образовању („Сл. 
гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење и 97/08, 
44/10, 93/12, 89/13 и 99/14) и Статутом Факултета политичких 
наука за избор у звање доцента, односно ванредног професора и 
Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 140/08, 144/08, 
160/11, 161/11 и 165/11). Уз пријаву доставити: биографију, ове-
рен препис дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, списак научних и стручних радова, радове.

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова 
доставити на адресу Факултета политичких наука, Београд, Јове 
Илића 165, у року од 15 дана од дана објављивања. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ

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

Асистент за ужу научну област Правне науке, 
наставни предмет: Међународно јавно право

на период од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне нивое сту-
дија завршио са укупном просечном оценом најмање осам и који 
показује смисао за наставни рад или магистар правних наука - 
VII/2 степен стручне спреме, коме је прихваћена тема докторске 
дисертације.

Наставник страног језика за ужу научну област 
Страни језици, наставни предмет: Енглески 

језик I
на одређено време од 4 године

УСЛОВИ: филолошки факултет, група за енглески језик - VII/1 
степен стручне спреме. Уз пријаву кандидат подноси: биогра-
фију, оверену фотокопију дипломе, списак научних радова, као 
и радове.

ОСТАЛО: Остали услови утврђени су одредбама Закона о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично 
тумачење, 97/08, 44/2010, 93/12, 89/13, 99/14) и Статутом Факул-
тета безбедности. Пријаве кандидата са прилозима подносе се у 
року од 15 дана од дана објављивања, Универзитету у Београду 
- Факултету безбедности - лично или поштом.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

11030 Београд, Благоја Паровића 156
тел. 011/3531-018

Асистент за предмет: Теорија и методика 
рукомета, ужа научна област Теорија и 

технологија спорта и физичког васпитања
за период од 3 године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чл. 
72 Закона о високом образовању РС и да имају завршен Факул-
тет спорта и физичког васпитања. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У БЕОГРАДУ

11080 Земун, Цара Душана 254

Професор струковних студија, област 
Медицина, ужа област Генетика

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

УСЛОВИ: VIII степен, докторат биолошких наука, област генети-
ка. Општи и посебни услови предвиђени су Законом о високом 
образовању, Статутом школе и Правилником о систематизацији 
радних места. Кандидати који конкуришу за рад до 1/3 пуног рад-
ног времена на одређено време - допунски рад, потребно је да 
приложе и сагласност своје матичне радне организације у којој 
се налази у сталном радном односу. Пријаве на конкурс са био-
графијом, овереним дипломама, уверењем о држављанству и 
другим прилозима којима кандидат доказује да испуњава услове 
конкурса подносе се у року од 8 дана од дана објављивања, на 
горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремено достављене 
пријаве неће се разматрати.

МШ „ВАТРОСЛАВ ЛИСИНСКИ“
11030 Београд, Народног хероја Страшка Пинџура 1/2

тел/факс: 011/3546-831

Наставник стручног предмета - Клавир
до повратка запослене са породиљског 

одсуства
2 извршиоца

Наставник стручног предмета - Виолина
до повратка запослене са породиљског одсуства

Наставник стручног предмета - Хармоника
ради замене одсутног запосленог преко 60 дана (до 
повратка запосленог који је изабран на радно место 

директора школе)

Административни радник у секретаријату
до повратка запослене са породиљског одсуства

Наставник стручног предмета - Клавир
са 50% радног времена, до коначности одлуке о избору 
кандидата по расписаном конкурсу, а најдуже до краја 

школске 2014/2015. године

УСЛОВИ: Кандидати за наставнике треба да испуњавају услове 
из чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13) и одговарајуће 
образовање у складу са Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника у основној музичкој школи („Сл. гласник РС 
- Просветни гласник“, бр. 11/12) и Правилником о врсти и сте-
пену стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћ-

них 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, 6/2001, 
3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 
11/2008, 5/2011, 8/2011), а уз пријаву подносе: оверену фото-
копују дипломе о стеченом образовању - не старије од 6 месеци, 
доказ да су у току студија положили испите из педагогије и пси-
хологије или стручни испит, односно испит за лиценцу, уколико 
је исти положио не старије од 6 месеци, уверење о држављанству 
- не старије од 6 месеци и извод из матичне књиге рођених. У 
поступку одлучивања о избору наставника, директор врши ужи 
избор кандидата које упућује на претходну психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања, применом стандардизованих 
поступака. За кандидате који задовољавају врши се и провера 
стручних способности предвиђена Правилником о организацији 
и систематизацији радних места, као посебан услов за заснивање 
радног односа. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима доставља се 
пре закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности при-
бавља школа. Услов за радно место административног радника у 
секретаријату: IV степен стручне спреме, 3 године радног иску-
ства на одговарајућим пословима у школи. Пријаве се подносе у 
секретаријату школе или се шаљу поштом са повратиницом на 
адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узимати у разматрање.

КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКА АКАДЕМИЈА
11080 Земун, Цара Душана 196

Наставник у звању доцента за ужу научну 
област Криминалистичко-форензичка област, 

за наставни предмет: Криминалистичка техника
на период од 5 година

УСЛОВИ: завршене основне студије - факултет природно-мате-
матичких наука или факултет техничко-технолошких наука, сте-
чен научни назив доктора наука из одговарајуће научне области 
и способност за наставни рад. Кандидати поред општих услова 
треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07, 
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14) и Статута. Кандидат уз пријаву 
прилаже: биографију, уверење о држављанству Републике 
Србије, извод из матичне књиге рођених, уверење да није под 
истрагом (које није старије од 6 месеци), диплому, односно уве-
рење о високој стручној спреми, диплому или уверење о стече-
ном одговарајућем стручном, академском, односно научном нази-
ву, списак научних и стручних радова, као и по један примерак 
тих радова. Пријаве са биографијом и траженим доказима о сте-
ченом образовању достављају се на горенаведену адресу, у року 
од 8 дана од дана објављивања. Пријаве поднете по истеку рока 
и пријаве без потребних доказа неће се разматрати.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ“

11000 Београд, Ватрослава Јагића 5
тел. 011/2452-561

Професор клавира
на одређено време до повратка запослене одсутне 

преко 60 дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани музичар - 
пијаниста, мастер музички уметник, професионални статус кла-
вириста. Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 8 и 120 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и Правилника о степену и врсти 
образовања наставника у основној музичкој школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник“, бр. 11/12), а уз пријаву подносе: овере-
ну фотокопију дипломе, доказ да је кандидат у току студија поло-
жио испите из педагогије и психологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу, уверење о држављанству Репу-
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блике Србије (не старије од шест месеци) и извод из матичне 
књиге рођених. Пре закључења уговора о раду подносе и доказ о 
испуњености услова из члана 120 ст. 1 тач. 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Пријаве се подносе у секретаријату школе или се 
шаљу поштом - са повратницом, са назнаком: „За конкурс“.

ОШ „ПАВЛЕ САВИЋ“
11000 Београд, Косте Нађа 25

тел/факс: 011/3430-358, 3045-311
е-mail: plavikrov25@open.telekom.rs

Професор техничког и информатичког 
образовања

на одређено време до повратка раднице са породиљског 
одсуства

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

Професор математике
на одређено време до повратка одсутне раднице 

(привремена спреченост за рад преко 60 дана, ради 
одржавања трудноће)

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

Професор историје
на одређено време, са 90% радног времена, до 

повратка одсутне раднице (привремена спреченост за 
рад преко 60 дана, ради одржавања трудноће)

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

Професор техничког и информатичког 
образовања

на одређено време, са 30% радног времена, до 
повратка радника са места директора друге школе

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

Спремачица
на одређено време до повратка одсутне раднице 

(привремена спреченост за рад преко 60 дана, ради 
одржавања трудноће)

УСЛОВИ: завршена основна школа.

ОСТАЛО: да кандидати испуњавају све законом утврђене услове 
за заснивање радног односа, сагласно члану 120 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, сходно Правилнику о врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13); да испуњавају сле-
деће услове: VII степен стручне спреме у наведеном занимању, 
одговарајућа здравствена способност, држављанство Републике 
Србије, да нису под истрагом, нити да се против њих води кри-
вични поступак, да нису осуђивани за кривична дела из члана 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања (доказ прибавља школа). Кандидат који испуњава услове 
дужан је да се подвргне провери психофизичких способности за 
рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за запо-
шљавање. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. 
Уз пријаву доставити: биографију, диплому као доказ о стручној 
спреми, лекарско уверење (доставља се пре закључења уговора 
о раду), извод из матичне књиге рођених и доказ о држављан-
ству, уверење надлежног органа - суда да се против кандидата 
не води истага, нити да је подигнута оптужница. Сва докумен-
та могу бити достављена и у неовереним копијама, али не смеју 
бити старија од 6 месеци. Кандидати за радно место спремачице 
- достављају као доказ о стручној спреми диплому о завршеној 
основој школи и сва документа која су наведена да је потребно 

доставити уз пријаву. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање.

ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И
РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

11000 Београд, Војводе Степе 283
тел. 011/2471-099

Асистент за ужу стручну област 
Електроенергетика

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Уз услове из чл. 72 Закона о високом образовању и чл. 
36 став 5 Статута Школе, кандидат треба да испуњава и остале 
услове конкурса: завршене академске мастер студије из области 
електротехничко и рачунарско инжењерство; уписане докторске 
студије из области електротехничко и рачунарско инжењерство, 
ужа област електроенергетика; пожељно искуство у раду са сту-
дентима. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса 
доставити на горенаведену адресу у року од 8 дана.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Краљице Марије 16

Наставник за ужу научну област 
Ваздухопловство

у звању ванредног професора на одређено време 
од 5 година са пуним радним временом или у звању 
редовног професора на неодређено време са пуним 

радним временом 

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII степен стручне спре-
ме, доктор наука и други услови утврђени чланом 65 Закона о 
високом образовању и чланом 118 Статута Машинског факулте-
та.

Наставник у звању доцента за ужу научну 
област Ваздухопловство

на одређено време од 5 година, са пуним радним 
временом 

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII степен стручне спре-
ме, доктор наука и други услови утврђени чланом 65 Закона о 
високом образовању и чланом 118 Статута Машинског факулте-
та.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, овере-
не копије диплома, списак радова и сепарате објављених радо-
ва. Пријаве доставити на адресу: Машински факултет, Краљице 
Марије 16, 11120 Београд, соба 121, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

ПРИВАТНА ГИМНАЗИЈА
„МИЛЕНА ПАВЛОВИЋ БАРИЛИ“
11000 Београд, Маршала Бирјузова 2-4

тел. 011/2432-613

Наставник италијанског језика
са 40% радног времена

Наставник француског језика са 40% радног 
времена и латинског језика 

са 20% радног времена

Наставник српског језика и књижевности
са 95% радног времена

Наставник енглеског језика
са 65% радног времена, на одређено време од годину 

дана
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Наставник филозофије
са 25% радног времена

Наставник психологије
са 10% радног времена

Наставник ликовне културе
са 10% радног времена

Наставник географије
са 30% радног времена

Наставник грађанског васпитања
са 20% радног времена

Наставник физичког васпитања
са 10% радног времена

Наставник музичке културе
са 10% радног времена

Наставник социологије
са 10% радног времена

Наставник устава и права грађана
са 5% радног времена

Наставник историје
са 40% радног времена

Наставник биологије
са 40% радног времена

Наставник математике
са 95% радног времена

Наставник физике
са 45% радног времена

Наставник хемије
са 40% радног времена

Наставник рачунарства и информатике
са 30% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у складу са чл. 8. 
и чл. 120. 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, стручних сарадника и 
помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС-Просветни 
гласник“ бр. 15/2013); да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да 
има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс неопход-
но је доставити: кратку биографију, оверену фотокопију дипло-
ме, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту 
или доказ о положеном испиту за лиценцу, а кандидат који нема 
положен стручни испит, односно испит за лиценцу - доказ да има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у 
установи у складу са Европским системом преноса бодова (дос-
тављају кандидати који конкуришу за послове наставника), извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију), 
уверење о држављанству Републике Србије. Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и учени-
цима се подноси пре закључења уговора о раду, а доказ о неос-

уђиваности прибавља установа. Предвиђена је психолошка про-
цена способности за рад са децом и ученицима кандидата које 
је директор изабрао у ужи избор, коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања. Пријава са доказима о испуњености 
услова конкурса доставља се на наведену адресу школе, са наз-
наком: „За конкурс“, или се предаје непосредно у школи, радним 
данима од 9 до 16 часова. Неблаговремене пријаве и пријаве са 
непотпуном и неовереном документацијом неће бити узете у раз-
матрање.

БОР

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЉУБИЦА ЈОВАНОВИЋ РАДОСАВЉЕВИЋ“

19321 Подвршка, Маршала Тита 16
тел. 019/806-003

е-mail: оspodvrska@gmail.com

Наставник хемије
на одређено време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана, са 20% радног времена

Наставник ликовне културе
на одређено време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана, са 25% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање, односно стручна спрема пре-
ма чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања, а у 
складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник - Просвет-
ни гласник РС“, бр. 11/2012 и 15/2013) и Правилником о степену 
и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни 
рад из изборних предмета у основној школи („Сл. гласник - Про-
светни гласник РС“, бр. 11/2012 и 15/2013), стечено на студија-
ма другог степена (мастер акадамске студије, специјалистичке 
академске студији или специјалистичке студије), по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; 
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године или високо образовање стечено на студијама првог 
степена (основне академске студије, односно струковне студије), 
студијама у трајању од три године или вишим образовањем. Кан-
дидат поред високог образовања из чл. 8 Закона треба да има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина 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.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: биографију, оверену фотокопију 
дипломе (не старије од шест месеци), потврду о образовању из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина (не старије 
од шест месеци), доказ да кандидат зна језик на ком се остварује 
образовно-васпитни рад. Лекарско уверење о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са ученицима изабрани 
кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Психолошку 
процену за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за 
послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. 
Доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања - прибавља школа. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Прија-
ве слати на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.

ОШ „ВЕЛИМИР МАРКИЋЕВИЋ“
19250 Мајданпек, Светог Саве 39

тел. 030/581-138, 030/588-105
email: osvmpek@gmail.com

Наставник физичког васпитања
са 35% радног времена, на одређено време до повратка 

радника са функције директора школе

 Наука и образовање
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УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс доставити: диплому о поседо-
вању одговарајућег високог образовања, према Правилнику о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/12 и 15/13) и члану 
8 Закона о основама система образовања и васпитања, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике 
Србије (не старије од шест месеци), као и доказ о познавању јези-
ка на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат мора 
да има образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова прак-
се у установи, у складу са Европским системом преноса бодова, 
у складу са чланом 8 став 4 Закона. Исто се доказује потврдом 
о положеним испитима из наведних предмета, односно прила-
гањем додатка дипломе у коме је садржано шта је студент у току 
студија изучавао. Потврда о положеним испитима може садржа-
ти бодове али исто није неопходно, посебно када се ради о лици-
ма која су образовање стекла по прописима из области високог 
образовања који су важили до 10. септембра 2005 године. Лице 
које је положило испит за лиценцу сматра се да има образовање 
из члана 8 став 4 Закона. Остали услови за пријем лица у радни 
однос доказиваће се у складу са чланом 120 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да 
приложи сву документацију потребну за заснивање радног одно-
са у школи.

ЧАЧАК
ОШ „КОТРАЖА“

32235 Котража
тел. 032/856-113

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства ради неге детета

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: да кандидати имају одговарајуће образовање у скла-
ду са чланом 8 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), да су државља-
ни Републике Србије, да поседују психофизичку и здравствену 
способност за рад са децом, да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривична дела за која се изричу казне затвора. Уз 
пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе: оверену фото-
копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству и лекарско 
уверење (пре закључења уговора о раду). Проверу психофизич-
ких способности врши Национална служба за запошљавање, а 
кандидате упућује школа. Уверење о неосуђиваности прибавља 
школа. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Прија-
ве са потребном пратећом документацијом слати на адресу шко-
ле.

ОШ „ТАТОМИР АНЂЕЛИЋ“
32210 Мрчајевци

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

школске 2014/2015. године - 31.08.2015. године

Наставник разредне наставе
на одређено време до краја школске 2014/2015. године 

- 31.08.2015. година, за рад у издвојеном одељењу у 
Вујетинцима
2 извршиоца

Наставник музичке културе
за 75% радног времена, ради замене, до повратка 

радника

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова може бити 
примљен кандидат који испуњава следеће услове: поседовање 
одговарајућег образовања; поседовање психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и ученицима; посе-
довање држављанства Републике Србије; неосуђиваност прав-
носнажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
извршена психолошка процена способности за рад са децом и 
ученицима, у складу са законом. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Доставити: пријаву на конкурс - CV, доказ 
о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству 
или извод из матичне књиге рођених), оверен препис или ове-
рену 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), доказ о знању језика на ком се остварује образовно-вас-
питни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на том језику, пошто се сматра да они познају језик на 
ком се изводи образовно - васпитни рад). Одлуку о избору канди-
дата директор ће донети у року од осам дана од дана добијања 
резултата психолошке процене способности за рад са децом и 
ученицима, у року од 30 дана од дана истека рока за подношење 
пријава на конкурс. Пријаве слати на адресу школе, са назнаком: 
„За конкурс“. Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе и на број телефона: 032/800-178.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ФИЛИП ФИЛИПОВИЋ”

32000 Чачак, Светозара Марковића 68
тел. 032/322-303

Професор разредне наставе
на одређено време до краја школске године

2 извршиоца

Професор разредне наставе
на одређено време до краја школске године, 
на радном месту: наставник у продуженом 

боравку
2 извршиоца - један извршилац са 100% радног 

времена, а један извршилац са 50% радног времена

Дипломирани хемичар
на одређено време до повратка одсутног радника, са 

60% радног времена

УСЛОВИ: Пријаве на конкурс подносе се у року од 8 дана од дана 
објављивања, лично или препоручено поштом, на адресу школе. 
Кандидати морају доставити следећа документа: пријаву на кон-
курс, оверен препис дипломе, уверење о држављанству и извод 
из матичне књиге рођених. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Наставник који буде изабран мора обавити 
проверу психофизичких способности за рад са децом ученицима, 
коју врши надлежна служба за послове запошљавања, о чему ће 
бити благовремено обавештени. За све информације обратити се 
на број телефона: 032/322-303.

 Наука и образовање

Национална служба 
за запошљавање
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ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЋО МАТОВИЋ“
Катићи, 32253 Брезова

Наставник музичке културе
на одређено време до 31.08.2015. године, за 50% 

радног времена, за рад у матичној школи у Катићима и 
издвојеном одељењу у Мочиоцима

Наставник српског језика
на одређено време до 31.08.2015. године, за рад у ИО 

Мочиоци

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у одговарајућем занимању, 
у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - 
Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/13). Поред општих усло-
ва, кандидат треба да испуњава и услове прописане одредбама 
члана 8 став 2 тач. 1 и 2 и члана 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања РС („Службени гласник РС“, бр. 
55/2013), односно: 1) да је стекао одговарајуће високо образо-
вање на студијама другог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске струковне студије или специјалистичке 
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо 
образовање, до 10. септембра 2005. године; 2) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; 4) држављанство Републике Србије; 5) 
да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Докази 
о испуњености услова под тач. 1, 4 и 5 - подносе се уз пријаву на 
конкурс, а под тачком 2 - пре закључења уговора о раду. Доказ 
под тачком 3 - прибавља школа. Уз пријаву кандидат треба да 
приложи: оверену фотокопију дипломе или уверење о стеченом 
образовању, уверење о држављанству и извод из матичне књиге 
рођених. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање. Одлука о избору канди-
дата биће донета у законском року од 8 дана од дана добијања 
резултата са психолошке процене способности кандидата за рад 
са ученицима, сходно члану 130 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 55/2013).

ГЊИЛАНЕ
ГИМНАЗИЈА

38260 Косовска Каменица, Цара Лазара бб

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање, положен стручни 
испит за наставника, педагога или психолога, односно дозвола 
за рад, радно искуство од најмање 5 година у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања. Уз пријаву поднети: биографске податке, уверење 
о држављанству РС (не старије од шест месеци), оверену фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми, оверену фотоко-
пију дипломе о положеном стручном испиту, потврду о радном 
искуству, прилоге којима доказује своје стручне, организационе, 
моралне и друге квалитете. Непотпуна и неблаговремена доку-
ментација неће се узимати у разматрање. Рок за пријављивање је 
15 дана од дана објављивања. Сва потребна документа слати на 
адресу Гимназије, са назнаком: „Конкурс за директора“.

ЈАГОДИНА
ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
35230 Ћуприја, Лоле Рибара 1/2

тел. 035/401-170

Професор струковних студија за ужу област 
Интерна медицина

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен пољопривред-
ни факултет, смер прехрамбена технологија, технологија биљ-
них производа, докторат из медицинских наука, област народно 
здравље, најмање 5 година радног искуства у настави у висо-
кошколском образовању из уже научне области за коју се бира, 
способност за педагошки рад оцењена од стране студената по 
критеријумима високошколске установе, предност при доношењу 
одлуке имају кандидати који имају најмање 5 година радног иску-
ства у настави у високошколским установама на предметима из 
области исхране и дијететике ради бољег организовања наставе.

Професор струковних студија за ужу област 
Здравствена нега

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен факултет за 
менаџмент у здравству са претходно завршеном високом меди-
цинском школом струковних студија, студијски програм струков-
на медицинска сестра, докторат из медицинских наука, област 
народно здравље, способност за педагошки рад оцењена од 
стране студената по критеријумима високошколске установе, 5 
година радног искуства у настави на високошколској установи.

Предавач за ужу област Фармација и 
фармакологија

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, фармацеутски факултет, 
специјализација из области фармације, способност за педагошки 
рад оцењена од стране студената по критеријумима високошкол-
ске установе, 5 година радног искуства у настави у високошкол-
ском образовању.

ОСТАЛО: Општи и посебни услови предвиђени су Законом о 
високом образовању, Статутом школе, Правилником о система-
тизацији радних места. Пријаве на конкурс са биографијом и при-
лозима којима кандидат доказује да испуњава услове конкурса 
подносе се у року од 15 дана од дана објављивања, на горенаве-
дену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати.

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

35000 Јагодина, Милана Мијалковића 14
тел. 035/223-805

Сарадник у звање асистента за ужу стручно-
уметничку област Ликовна култура са 

методиком наставе
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен факултет музичке уметности - општа музич-
ка педагогија, студент докторских академских студија у области 
методике наставе који је претходне нивое студија завршио са 
укупном просечном оценом најмање осам, смисао за наставни 
рад и општи и посебни услови прописани Законом о високом 
образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутен-
тично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 75/14).

Сарадник у звање асистента за ужу научну 
област Методика наставе математике

на одређено време од 3 године
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УСЛОВИ: завршен природно-математички факултет, студент док-
торских академских студија у области разредне наставе који је 
претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом 
најмање осам, смисао за наставни рад и општи и посебни усло-
ви прописани Законом о високом образовању („Службени глас-
ник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 
93/12, 89/13 и 75/14).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: оверене фотокопије 
диплома о завршеним претходним нивоима студија са доказом 
о просечној оцени, уверење о статусу студента докторских ака-
демских студија, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, биографију са подацима о досадашњем раду, 
списак објављених стручних и научних радова, као и саме радо-
ве, доказ о неосуђиваности правноснажном судском пресудом за 
кривична дела из члана 62 став 4 Закона о високом образовању 
и друге доказе о испуњености услова по овом конкурсу. Рок за 
подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

КИКИНДА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА

24430 Ада, Моше Пијаде 47
тел. 024/852-031

е-mail: iskolada@open.telekom.rs

Наставник српског као нематерњег језика
за 16 часова недељно, односно са 88,88% радног 
времена, на одређено време, за рад у мађарском 

одељењу, до повратка радника са јавне функције, а 
најдуже до 18.06.2018. године

УСЛОВИ: да кандидат има образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на високошколској устано-
ви у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова 
и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова или да је положио психологију и педагогију на 
факултету или да има лиценцу за наставника (диплома о сте-
ченом образовању - оригинал или оверена фотокопија); да има 
општу здравствену способност и психофизичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима - доставља кандидат 
који буде изабран (оригинал или оверена фотокопија); да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из чла-
на 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/13) - 
уверење прибавља школа; да је држављанин Републике Србије 
(уверење о држављанству - оригинал или оверена фотокопија 
- не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених - ори-
гинал или оверена фотокопија - не старије од 6 месеци; да канди-
дат зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад (српски 
и мађарски) - доказ - оригинал или оверена фотокопија; уверење 
високошколске установе или оверена фотокопија индекса или 
уверење о положеном испиту за лиценцу наставника (оригинал 
или оверена фотокопија).

Наставник програмирања
за 16 часова недељно или 150 блок наставе, односно 
97,86% радног времена, на одређено време, за рад 
у мађарским и српским одељењима, због мировања 
радног односа директора, а најдуже до 12.09.2018. 

године

УСЛОВИ: да кандидат има образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на високошколској устано-
ви у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова 
и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова или да је положио психологију и педагогију на 
факултету или да има лиценцу за наставника (диплома о сте-
ченом образовању - оригинал или оверена фотокопија); да има 
општу здравствену способност и психофизичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима - доставља кандидат 
који буде изабран (оригинал или оверена фотокопија); да није 

осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из чла-
на 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/13) - 
уверење прибавља школа; да је држављанин Републике Србије 
(уверење о држављанству - оригинал или оверена фотокопија 
- не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених - ори-
гинал или оверена фотокопија - не старије од 6 месеци; да канди-
дат зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад (српски 
и мађарски) - доказ - оригинал или оверена фотокопија; уверење 
високошколске установе или оверена фотокопија индекса или 
уверење о положеном испиту за лиценцу наставника (оригинал 
или оверена фотокопија).

Благајник
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, а 
најдуже до 30.09.2015. године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња економска школа - 
финансијског, књиговодстваног или општег смера и познавање 
рада на рачунару (диплома о стеченом образовању - оригинал 
или оверена фотокопија); да кандидат има општу здравствену 
способност и психофизичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима - доставља кандидат који буде изабран (ори-
гинал или оверена фотокопија); да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривична дела из члана 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/13) - уверење прибавља школа; 
да је држављанин Републике Србије (уверење о држављанству 
- оригинал или оверена фотокопија - не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверена фото-
копија - не старије од 6 месеци; да кандидат зна језик на ком се 
остварује образовно-васпитни рад (српски и мађарски) - доказ - 
оригинал или оверена фотокопија.

ОСТАЛО: Пријаве са потребном документацијом доставити на 
горенаведену адресу школе, у затвореној коверти, са назнаком: 
„За конкурс“, конкурсној комисији школе. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узимати у обзир.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „БАМБИ“

38217 Сочаница, Галичка бб

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања из 
члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (високо образовање стечено на студијама другог степена 
- мастер академске студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије, по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године или на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године), за васпитача или стручног сарадника; поседовање доз-
воле за рад (лиценца); поседовање психичке, физичке и здрав-
ствене способности за рад са децом; поседовање држављанства 
Републике Србије; знање језика на ком се изводи образовно-вас-
питни рад; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; најмање пет година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог високог 
образовања. За директора може да буде изабран васпитач који 
уз испуњеност осталих услова има одговарајуће образовање из 
члана 8 став 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (високо образовање на студијама првог степена, студијама 
у трајању од три године или више образовање) и најмање десет 
година рада у предшколској установи на пословима васпитања и 
образовања, након стеченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: диплому о стеченом образовању 
или оверену фотокопију, доказ о поседовању лиценце за рад (уве-
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рење о положеном стручном испиту), уверење о држављанству 
(фотокопије морају бити оверене), потврду о радном искуству, 
доказ о знању језика на ком се изводи образовно-васпитни рад 
(осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на 
том језику). Потврду о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности изабрани кандидат доставља пре закључења уговора. 
Потврду да кандидат није осуђиван прибавља установа. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Пријаве се подносе на горенаведену адресу установе, 
са назнаком: „Конкурс за директора“. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се разматрати. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара установе или на број телефона: 
028/87-321.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
38208 Лепина

Наставник енглеског језика и књижевности
на одређено време, за 8 часова - до повратка запослене 

са породиљског одсуства и одсуства ради неге детета 
и 16 часова - до повратка запослене са неплаћеног 

одсуства

УСЛОВИ: одговарајућа диплома у складу са Правилником о струч-
ној спреми; психичка, физичка и здравствена способност за рад 
са децом; држављанство РС; неосуђиваност правноснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати. Уз пријаву приложити: доказ о 
држављанству РС (уверење о држављанству и извод из матичне 
књиге рођених) и оверен препис или оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању. Пријаве слати на адресу школе.

ОШ „ШАРСКИ ОДРЕД“
Севце, 38157 Брезовица

тел. 0290/74-200

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног запосленог

УСЛОВИ: Кандидати који се пријаве на конкурс морају да испуња-
вају услове у погледу школске спреме прописане законом, под-
законским актима и општим актима школе. Уз пријаву на кон-
курс обавезно доставити: диплому о завршеној стручној спреми, 
уверење о држављанству (не старије од шест месеци), извод из 
матичне књиге рођених, уверење да кандидат није осуђиван 
правноснажном судском пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; лекарско уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима. Уколико се 
документа шаљу у фотокопијама - иста морају бити оверена у 
складу са законом, јер се у супротном неће узети у разматрање. 
Стамбено питање за кандидате који буду избрани није решено. 
Неблаговремена и непотпуна документација неће бити разматра-
на. Пријаве на конкурс слати на горенаведену адресу.

КРАГУЈЕВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА

„СРЕТЕН МЛАДЕНОВИЋ“
34321 Десимировац

тел. 034/561-539

Професор разредне наставе
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства, за рад у издвојеном одељењу у 
Горњим Јарушицама

2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, канди-
дат мора да испуњава и остале законске услове предвиђене чл. 

120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), односно да има 
одговарајуће образовање - VII степен стручне спреме; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом - 
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања и да је држављанин Републике 
Србије. Уверење о општој здравственој способности прилаже се 
по пријему у радни однос. Пријаве са доказима о испуњености 
услова конкурса слати на горенаведену адресу - секретаријату 
школе, са назнаком: „За конкурс“.

ИСПРАВКА ДЕЛА КОНКУРСА
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

34000 Крагујевац, Ђуре Пуцара Старог 3
тел. 034/303-500

Конкурс објављен 10.12.2014. године у публикацији 
„Послови“, исправља се за радно место: наставник 
у звање ванредног професора за ужу научну област 
Менаџмент и пословна економија, наставни предмети: 
Теорија одлучивања и Увод у менаџмент, на одређе-
но време 5 година, и треба исправно да гласи: настав-
ник у звање доцента за ужу научну област Менаџмент и 
пословна економија, наставни предмети: Теорија одлу-
чивања и Увод у менаџмент, на одређено време 5 година. 
У осталом делу конкурс је непромењен.

КРАЉЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА

„БАНЕ МИЛЕНКОВИЋ“
36216 Ново Село
тел. 036/631-825

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

повратка запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, 
кандидат треба да испуњава и следеће услове: одговарајуће 
образовање у складу са чланом 8 Закона о основама система 
образовања и васпитања, односно високо образовање стечено 
на студијама другог степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије или специјалистичке струковне сту-
дије), по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 
септембра 2005. године, високо образовање стечено на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и да 
има стечену врсту образовања у складу са чланом 3 Правилника 
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
11/2012 и 15/2013), односно да је: професор, односно дипломи-
рани филолог за руски језик и књижевност, мастер филолог (сту-
дијски програм или главни предмет/профил руски језик), мастер 
професор језика и књижевности (студијски програм или главни 
предмет/профил руски језик); кандидат мора да има у складу са 
чланом 8 став 4 Закона о основама система образовања и вас-
питања, образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисиплина 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 бодо-
ва; кандидат који је у току студија положио испите из педагогије 
и психологије или је положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу, сматра се да има образовање из члана 8 став 4 Закона; 
психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и 
ученицима; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; држављанство Републи-
ке Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни 
рад. Образовно-васпитни рад у школи остварује се на српском 
језику.

 Наука и образовање
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ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да поред 
краће биографије доставе следећу документацију, у оригина-
лу или оверене фотокопије: доказ о држављанству Републи-
ке Србије (уверење о држављанству и извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству не сме бити старије од шест 
месеци); оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; доказ о поседовању образовања из психолошких, 
педагошких и методичких дисиплина стеченом на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова - издат од стране одговарајуће 
високошколске установе, односно уверење или други одгова-
рајући документ о положеном испиту из педагогије и психологије 
у току студија или доказ о положеном стручном испиту, односно 
о положеном испиту за лиценцу; доказ о знању језика на ком се 
остварује образовно-васпитни рад (потврда високошколске уста-
нове на којој је кандидат стекао образовање да се редовна наста-
ва одвија на српском језику). Лекарско уверење изабрани канди-
дат је дужан да достави пре закључења уговора о раду. Доказ о 
неосуђиваности прибавља школа. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања.

КРУШЕВАЦ
ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

37210 Ћићевац, Ђ. Даничића 6
тел. 037/811-761

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања из чл. 8 
ст. 2 Закона о основама система образовања и васпитања (висо-
ко образовање стечено на студијама другог степена - дипломске 
академске студије - мастер, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије, у складу са Законом о 
високом образовању или на основу студија у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године), за наставника основне школе, 
педагога или психолога; знање језика на ком се изводи образов-
но-васпитни рад у школи; поседовање дозволе за рад (лицен-
це); обука и положен испит за директора установе; поседовање 
психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; неос-
уђиваност правноснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; најмање пет година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: 
доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављан-
ству, не старије од 6 месеци); оверен препис или оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању; доказ о знању језика на 
ком се изводи образовно-васпитни рад у школи (уколико одго-
варајуће образовање није стечено на том језику); оверен пре-
пис или фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, 
односно стручном испиту; потврду о радном искуству у области 
образовања и васпитања; радну биографију и оквирни план рада 
за време мандата; доказ о неосуђиваности - прибавља школа по 
службеној дужности; лекарско уверење изабрани кандидат под-
носи пре закључивања уговора о раду. Уверење о положеном 
испиту за директора се не прилаже, с обзиром да министарство 

надлежно за послове просвете није организовало полагање наве-
деног испита, па пријава која не буде садржала наведени доказ 
неће се сматрати непотпуном, али је кандидат који буде изабран 
дужан да га положи у законском року. Рок за пријављивање је 15 
дана од дана објављивања. Пријаве слати на горенаведену адре-
су, са назнаком: „Конкурс за директора школе“. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. О резулта-
тима конкурса кандидати ће бити обавештени у законском року.

ЛЕСКОВАЦ
ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА ЛЕСКОВАЦ

16000 Лесковац, Нишка 65
тел. 016/223-430

Наставник сточарства
за 20% радног времена, на одређено време до 

31.08.2015. године

УСЛОВИ: високо стручно образовање за наставнике, према 
Правилнику о врсти стручне спреме. Кандидати су дужни да 
доставе следећу документацију: оригинал или оверену фотоко-
пију дипломе о стеченој стручној спреми, према Правилнику о 
врсти стручне спреме наставника, стручног сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама, као и да испуњавају услове 
предвиђене чланом 8 и чланом 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 
55/13); уверење о држављанству (оригинал или оверена фото-
копија, не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија). Лекарско уверење о пси-
хофизичкој и здравственој способности за рад са ученицима (не 
старије од 6 месеци), подноси се пре закључења уговора о раду 
са изабраним кандидатом. Уверење да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом прибавља школа службеним путем. 
Документацију доставити у року од 8 дана од дана објављивања, 
на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
узете у разматрање.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
16210 Власотинце, Михајла Михајловића бб

тел. 016/875-125

Професор немачког језика
за 30% радног времена, на одређено време до 

31.08.2015. године

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 
72/09, 52/2011, 55/2013), кандидат треба да има и одговарајуће 
високо образовање предвиђено Правилником о степену и врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим 
стручним школама; држављанство Републике Србије; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима 
- лекарско уверење (доказ о испуњености овог услова подноси 
се пре закључења уговора о раду); да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривична дела из чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверен препис или фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци), извод из матич-
не књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију), лекар-
ско уверење (доказ о испуњености овог услова подноси се пре 
закључења уговора о раду), да кандидат није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривична дела из чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања. Конкурс је 
отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Пријаве на конкурс доставити на адресу школе или лично, сваког 
радног дана, у времену од 08,00 до 12,00 часова. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 Наука и образовање
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ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

„МИЛУТИН СМИЉКОВИЋ“
16207 Винарце

тел. 016/253-349

Оглас објављен 15.10.2014. године у публикацији 
„Послови“, за радно место: наставник српског језика, на 
одређено време до повратка запослене са породиљског 
одсуства, са 88,90% радног времена, поништава се у 
целости.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

„ПЕТАР ТАСИЋ“
16000 Лесковац

Оглас објављен 26.11.2014. године у публикацији 
„Послови“, поништава се у целости.

ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА
„БОЖИДАР ЂОРЂЕВИЋ КУКАР“

16000 Лесковац, Влајкова 94

Наставник енглеског језика
са 66,72% радног времена, на одређено време ради 

замене одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању. 
Поред општих сулова за пријем у радни однос утврђених у чла-
ну 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014), кандидати треба да 
испуњавају и посебне услове утврђене чл. 8, 120 и 121 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), чланом 2 став 1 тач-
ка 9 Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Служ-
бени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 
3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 
6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011 и 9/2013): 
кандидат мора да има одговарајуће високо образовање које је 
стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије и специјалистичке струковне 
студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 
10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од нај-
мање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10.09.2005. године; образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова (кандидат који је у току студија положио испи-
те из педагогије и психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из горе-
наведених дисциплина); да има психичку, физичку и здравствену 
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; 
држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву са кратком биографијом приложити: доказ 
о одговарајућем високом образовању (оригинал или оверена 
фотокопија дипломе траженог степена и врсте образовања или 
уверења ако диплома није уручена); доказ о образовању из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом 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 (оригинал или оверена 
фотокопија доказа који издаје високошколска установа, односно 
уверење или други одговарајући документ о положеном испиту 

из педагогије и психологије у току студија или доказ о положеном 
стручном испиту, односно положеном испиту за лиценцу); 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 уста-
нове; уверење о држављанству - не старије од 6 месеци (ориги-
нал или оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених 
(у оригиналу или оверена фотокопија). Проверу психолошких 
способности за рад са ученицима обавиће надлежна служба за 
запошљавање у Лесковцу, за кандидате које упути директор 
школе, након извршеног ужег избора кандидата који испуњавају 
услове конкрса. Уверење из казнене евиденције прибавља школа 
по службеној дужности од надлежне полицијске управе. Лекар-
ско уверење подноси се пре закључења уговора о раду, и то од 
стране кандидата који је примљен по конкурсу. Фотокопије доку-
мената које нису оверене од стране надлежног органа неће се 
узети у обзир. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се раз-
матрати. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. 
Пријаве слати на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

„СЛАВКО ЗЛАТАНОВИЋ“
16204 Мирошевце

Оглас објављен 23.10.2013. године у публикацији 
„Послови“, поништава се за радно место: наставник 
математике. У осталом делу оглас је непромењен.

ВИСОКА СТРУКОВНА ШКОЛА
ЗА ТЕКСТИЛ ЛЕСКОВАЦ

16000 Лесковац, Вилема Пушмана 17
тел. 016/242-569

Сарадник у настави за ужу област Дизајн 
текстилних производа

са 50% радног времена, на одређено време од годину 
дана

УСЛОВИ: завршен факултет примењених уметности, смер дизајн 
текстила; да је кандидат студије првог степена завршио са уку-
пном просечном оценом најмање осам и најмање девет из групе 
предмета за коју се бира. Кандидат треба да испуњава услове 
предвиђене Законом о високом образовању, Правилником о сис-
тематизацији радних места у школи и Правилником о избору у 
звање наставника и сарадника. Пријаве са прилозима (опшир-
на биографија са освртом на стручни рад, доказ о испуњености 
услова и школској спреми, списак научних радова са радовима, 
извод из матичне књиге рођених и уверење да није осуђиван) 
подносе се секретаријату Високе струковне школе за текстил, 
Вилема Пушмана 17, 16000 Лесковац. Рок за подношење пријава 
је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

 Наука и образовање

Подршка
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ЛОЗНИЦА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„ПОЛЕТАРАЦ“
15320 Љубовија, Десанке Максимовић 3

тел. 015/661-907

Васпитач
са 75% радног времена, на одређено време, а 

најдуже до 31.08.2015. године, за рад у припремној 
предшколској групи у Узовници - општина Љубовија

Васпитач
са 75% радног времена, на одређено време, а 

најдуже до 31.08.2015. године, за рад у припремној 
предшколској групи у Црнчи - општина Љубовија

Васпитач
са 75% радног времена, на одређено време, а 

најдуже до 31.08.2015. године, за рад у припремној 
предшколској групи у Доњој Љубовиђи - општина 

Љубовија

Васпитач
са 75% радног времена, на одређено време, а 

најдуже до 31.08.2015. године, за рад у припремној 
предшколској групи у Врхпољу - општина Љубовија

Васпитач
са 75% радног времена, на одређено време, а 

најдуже до 31.08.2015. године, за рад у припремној 
предшколској групи „Полетарац“ - општина Љубовија

УСЛОВИ: одговарајуће више образовање, односно одгова-
рајуће високо образовање на студијама првог степена (основне 
струковне студије или основне академске) у трајању од три годи-
не или на студијама другог степена (дипломске академске студије 
- мастер, специјалистичке струковне студије) - васпитач.

ОСТАЛО: молба, оверена фотокопија дипломе, извод из матич-
не књиге рођених и држављанство РС, уверење о здравственом 
стању - доставља кандидат који буде изабран на конкурсу. Прија-
ве са доказима о испуњавању условима огласа достављају се на 
адресу установе, у року од 8 дана од дана објављивања. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
Клупци

15300 Лозница, Ратарска бб
тел. 015/874-664

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене радника који се налази 
на функцији директора школе, а најдуже четири године

УСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати услове предвиђене чланом 
2 Правилника о врсти и степену стручне спреме наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013); да испуњава услове из чл. 8 
ст. 2 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), одговарајуће 
високо образовање на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, специјалистичке академске студије или специјалис-
тичке 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; 
психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена чланом 120 ст. 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовање и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 

55/01 и 55/13) - уверење прибавља школа, да је држављанин РС; 
да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат је у обавези да приложи: ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о 
држављанству (оригинал или оверена копија, не старије од 6 
месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал, не старији 
од 6 месеци); лекарско уверење да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима (прибавља 
школа пре закључења уговора о раду); уверење суда о неосуђи-
ваности (оригинал, не старији од 6 месеци). Докази о испуња-
вању услова могу се поднети и у овереној фотокопији. Фотоко-
пије које нису оверене од стране надлежног органа неће се узети 
у разматрање. Пријаве са назнаком: „Конкурс не отварај“, слати 
на адресу школе, у року од 15 дана од дана објављивања. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Бли-
жа обавештења могу се добити у секретаријату школе, на број 
телефона: 015/874-664.

 Наука и образовање
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НИШ
ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„ПРОТА СТЕВАН ДИМИТРИЈЕВИЋ“
18220 Алексинац, Тихомира Ђорђевића бб

тел. 018/800-068

Конкурс објављен 22.10.2014. године у публикацији 
„Послови“, поништава се у целости.

ОШ „ЉУПЧЕ НИКОЛИЋ“
18220 Алексинац, Тихомира Ђорђевића 10

Наставник техничког и информатичког 
образовања

са 10% радног времена, на одређено време до 
31.08.2015. године

УСЛОВИ: одговарајуће образовање на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године или на 
основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године: професор техничког образовања; професор технике; 
професор технике и информатике; професор информатике и тех-
ничког образовања; професор техничког образовања и машин-
ства; професор технике и машинства; професор машинства; 
професор електротехнике; професор техничког образовања и 
техничког цртања; професор техничког образовања и физике; 
професор физике и основа технике; професор техничког обра-
зовања и хемије; дипломирани педагог за физику и ОТО; дипло-
мирани професор физике и основа технике за основну школу; 
професор физике и основа технике за основну школу; професор 
техничког образовања и васпитања; професор техничког вас-
питања и образовања; професор политехничког образовања и 
васпитања; професор политехничког васпитања и образовања; 
професор политехничког образовања; професор технике и гра-
фичких комуникација; професор производно-техничког обра-
зовања; дипломирани педагог за техничко образовање; дипло-
мирани педагог за физику и основе технике; професор основа 
технике и производње; професор политехнике; професор техни-
ке и медијатекарства; професор техничког образовања и медија-
текар; дипломирани физичар - професор физике и основа тех-
нике за основну школу - мастер; дипломирани професор физике 
и основа технике за основну школу - мастер; дипломирани про-
фесор технике и информатике - мастер; дипломирани професор 
технике - мастер; мастер професор технике и информатике; мас-
тер професор информатике и технике; професор основа технике 
и информатике.

Наставник математике
са 20% радног времена, на одређено време до 

31.08.2015. године

УСЛОВИ: одговарајуће образовање на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, специјалистичке академске сту-
дије или специјалистичке струковне студије), по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године 
или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године: професор математике; дипломирани математичар; 
дипломирани математичар за теоријску математику и примене; 
дипломирани математичар - информатичар; професор матема-
тике и рачунарства; дипломирани математичар за математику 
економије; професор информатике - математике; дипломирани 
математичар - астроном; дипломирани математичар - примење-
на математика; дипломирани информатичар; дипломирани мате-
матичар - професор математике; дипломирани математичар - 
теоријска математика; професор хемије - математике; професор 
географије - математике; професор физике - математике; профе-

сор биологије - математике; дипломирани професор математике 
- мастер; дипломирани математичар - мастер; професор мате-
матике - теоријско усмерење; професор математике - теоријски 
смер; дипломирани математичар за рачунарство и информатику; 
дипломирани математичар - математика финансија (са изборним 
предметом: Основи геометрије); дипломирани инжењер матема-
тике - мастер (са изборним предметом: Основи геометрије); мас-
тер математичар; мастер професор математике; мастер професор 
математике и физике; мастер професор математике и информа-
тике; мастер професор физике и математике; мастер професор 
информатике и математике; дипломирани математичар и инфор-
матичар. Лица која су стекла академско звање мастер, односно 
дипломирани - мастер треба да имају завршене основне академ-
ске студије на студијским програмима из области математике или 
примењене математике (са положеним испитом из предмета: 
Геометрија или Основи геометрије) или двопредметне наставе 
математике и физике, односно математике и информатике.

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

31.08.2015. године

УСЛОВИ: одговарајуће образовање на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године или на 
основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не: професор, односно дипломирани филолог за француски језик 
и књижевност; мастер филолог (студијски програм или главни 
предмет/профил француски језик); мастер професор језика и 
књижевности (студијски програм или главни предмет/профил 
француски језик).

ОСТАЛО: Кандидат мора да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова; држављанство Републике Србије; 
познавање језика на ком се остварује образовно - васпитни 
рад. Уз пријаву доставити, у оригиналу или у овереној фотоко-
пији: диплому, извод из матичне књиге рођених и уверење о 
држављанству. Рок за пријављивање је 15 дана.

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
18000 Ниш, Вишеградска 33

тел. 018/533-015

Наставник у звању ванредног професора за ужу 
научну област Рачунарске науке

на Департману за рачунарске науке, на одређено време 
од 60 месеци

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

Наставник у звању ванредног професора 
или доцента за ужу научну област Теоријска 

физика
на Департману за физику, на одређено време од 60 

месеци

УСЛОВИ: доктор наука - физичке науке. Кандидат уз пријаву тре-
ба да достави: биографију, оверен препис дипломе о доктора-
ту, списак научних радова са библиографским подацима, као и 
саме радове (списак радова доставити и у електронском обли-
ку, за сваки рад у часопису навести одговарајући линк). Рок за 
пријављивање је 15 дана.

 Наука и образовање
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Наставник у звању ванредног професора за ужу 
научну област Органска хемија и биохемија
на Департману за хемију, на одређено време од 60 

месеци

УСЛОВИ: доктор наука - хемијске науке. Кандидат уз пријаву тре-
ба да достави: биографију, оверен препис дипломе о доктора-
ту, списак научних радова са библиографским подацима, као и 
саме радове (списак радова доставити и у електронском обли-
ку, за сваки рад у часопису навести одговарајући линк). Рок за 
пријављивање је 15 дана.

НОВИ ПА ЗАР
ТЕХНИЧКА ШКОЛА ТУТИН

36320 Тутин, 7. јули 18
тел. 020/811-160

Професор српског језика и књижевности
за 18 часова недељно - 100% радног времена, до 

повратка запослене са породиљског боловања

Професор психологије
за 2 часа недељно - 10% радног времена, до повратка 

запослене са породиљског боловања

УСЛОВИ: Кандидати треба да поред општих услова испуњавају 
и услове у погледу стручне спреме предвиђене Правилником 
о врсти и степену стручне спреме наставника за рад у средњој 
стручној школи, као и услове предвиђене у чл. 120 и 121 Закона 
о основама система образовања и васпитања. Конкурс је отво-
рен 15 дана од дана објављивања, а пријављени кандидати ће 
о исходу бити обавештени у року од 30 дана од дана затварања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се размат-
рати. Пријаве са потпуном документацијом слати на адресу шко-
ле.

ОШ „МУР“
36300 Нови Пазар
тел. 020/383-130

1. Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене запослене која се 

налази на породиљском одсуству и одсуству ради неге 
детета, а најдуже закључно са 06.05.2015. године

2. Наставник физике
са 30% радног времена, на одређено време до дана 

престанка дужности в.д. директора школе, а најдуже 
закључно са 14.02.2015. године

3. Наставник немачког језика
на одређено време ради замене запослене која се 

налази на породиљском одсуству, а најдуже до 
31.03.2015. године

4. Наставник српског и босанског језика
на одређено време ради замене запослене која се 

налази на породиљском одсуству, а најдуже закључно 
са 31.07.2015. године

5. Шеф рачуноводства
на одређено време ради замене запослене која се 

налази на породиљском одсуству и одсуству ради неге 
детета, а најдуже до 07.10.2016. године

6. Помоћни радник - хигијеничар
на одређено време ради замене запослене која се 

налази на породиљском одсуству, а најдуже до 
21.05.2016. године

УСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати услове за пријем у радни 
однос утврђене чланом 120 Закона о основама система образо-

вања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 
55/2013): одговарајуће образовање; 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 остварује образовно-васпитни рад. Под тачком 5 - за шефа 
рачуноводства - кандидат треба да има сходно одредби члана 
124 Статута и тачке 40 Правилника о систематизацији ослова у 
ОШ „Мур“ одговарајућу стручну спрему - средњу стручну спре-
му у четворогодишњем школовању: економски техничар, вишу 
стручну спрему - економиста, високу стручну спрему: струковни 
економиста и дипломирани економиста и мастер - економиста. 
Посебни услови за заснивање радног односа на радном месту 
шефа рачуноводства сходно члану 44 и 45 овог Правилника: рад-
ни стаж на пословима рачуноводства или књиговодства од нај-
мање 2 године. Радни стаж се доказује изводом, потврдом или 
уверењем из ПИО-а или уговором о раду. Под тачком 6 - за радно 
место: помоћни радник - хигијеничар, поред испуњености свих 
других прописаних услова радник мора да има завршену основну 
школу.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: оригинал или овере-
ну копију дипломе, односно уверење којима кандидат доказује 
одговарајуће образовање, оригинал уверење о држављанству - 
не старије од 6 месеци, оригинал извод из матичне књиге рође-
них - не старији од шест месеци, одговарајући доказ (потврда, 
уверење или друга исправа коју издаје надлежна високошколска 
установа) којим се доказује да кандидат има одговарајуће обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи, одговарајући доказ којим 
се доказује познавање језика на ком се остварује образовно-вас-
питни рад. Пријаве са потребним документима слати на адресу 
школе, са назнаком: „За конкурс“ или лично доставити управи 
школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у раз-
матрање.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
ОШ „РИФАТ БУРЏОВИЋ ТРШО“
36300 Нови Пазар, Ослобођења 103

Конкурс објављен 05.11.2014. године у публикацији 
„Послови“, поништава се за радно место: наставник срп-
ско-босанског језика, са 40% радног времена, на одређе-
но време. У осталом делу конкурс је непромењен.

 Наука и образовање

Унапредите
своје пословање
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СРЕДЊА ШКОЛА „НОВИ ПАЗАР“
36300 Нови Пазар, Саве Ковачевића бб

тел. 020/320-768, 321-289

Наставник анатомије и својства дрвета
за 5% радног времена

Наставник саобраћајних система
за 5% радног времена

Наставник математике
за 5% радног времена

Наставник српског језика
за 10% радног времена

Наставник клавира
за 10% радног времена

Наставник гитаре
за 10% радног времена

Наставник хармонике
за 10% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане Законом о 
основама система образовања и васпитања, одговарајуће обра-
зовање према Правилнику о врсти стручне спреме наставника и 
стручних сарадника у средњој школи. Уз пријаву кандидат треба 
да приложи следеће доказе: диплому о стеченој стручној спреми 
(оригинал или оверену фотокопију), уверење о држављанству, 
лекарско уверење о општој психофизичкој и здравственој спо-
собности за рад у средњој школи (подноси се при закључивању 
уговора о раду), уверење суда да се против кандидата не води 
истрага, нити да је подигнута оптужница (оригинал или оверена 
фотокопија). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узи-
мати у разматрање. Пријаве на конкурс слати на адресу школе.

МОШ „25. МАЈ“
36307 Делимеђе
тел. 020/461-159

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

31.08.2015. године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање у 
складу са чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања и Правилником о врсти стручне спреме наставника и 
стручних сарадника у основној школи, држављанство Републике 
Србије; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима. Предвиђена је 
претходна психолошка процена способности кандидата за рад 
са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања, применом стандардизованих поступака. Конкурс 
је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Уз пријаву кандидат подноси следећа документа: доказ о струч-
ној спреми, доказ о познавању језика на ком се настава изводи, 
уверење о држављанству, извод из матичне књиге риђених, уве-
рење да лице није осуђивано или кажњавано (овај доказ при-
бавља школа), уверење да се не води кривични поступак и истра-
га, а обавезно доставити доказ да кандидат има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина (потврда, 
уверење и сл.) из члана 8 става 4 Закона о основама система 
образовања (од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе), чл. 121 
став 9 и 10. Пријаве са документацијом слати на адресу школе. 
Ближе информације могу се добити на број телефона: 020/461-
159.

ОШ „РИФАТ БУРЏОВИЋ ТРШО“
36320 Тутин, Његошева 15

тел. 020/810-111

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије, да је 
стекао одговарајуће високо образовање из чл. 8 став 2 Закона 
о основама система образовања за наставника те врсте школе 
и подручја рада (послове наставника може обављати дефекто-
лог, односно дипломирани, односно специјалиста дефектолог 
општег, олигофренолошког, соматопедског и логопедског сме-
ра), односно за педагога или психолога; 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; да има 
дозволу за рад, односно лиценцу за рад наставника, психолога 
или педагога; најмање пет година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања; обуку или положен испит за директора установе; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат је дужан да поднесе: биографију, 
оригинал или оверену копију дипломе о стеченом образовању, 
оригинал или оверену копију уверења о држављанству Репу-
блике Србије (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге 
рођених/венчаних (оверена копија), доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са ученицима (лекарско 
уверење) - подноси само изабрани кандидат, пре закључења 
уговора о раду, доказ о неосуђиваности из чл. 120 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011, 55/2013). Пријаве на конкурс 
са потребним доказима о испуњавању услова подносе се лично 
или препорученом поштом, на адресу школе, са назнаком: „За 
конкурс за директора“. Рок за подношење пријава је 15 дана од 
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„АЛЕКСАНДАР СТОЈАНОВИЋ ЛЕСО“

36305 Дежева, Нови Пазар
тел. 020/343-020, 353-411

Наставник српског језика
на одређено време, за рад у издвојеном одељењу школе 
у Шароњу, до повратка запослене раднице са боловања, 
тачније до 31.10.2015. године, са 50% радног времена

УСЛОВИ: Завршен факултет одговарајућег смера (VII/1 сте-
пен - висока стручна спрема) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године или мастер академ-
ске студије, у складу са Законом о високом образовању. Образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина на 
високошколској установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у скла-
ду са Европским системом преноса бодова, а све у складу са чл. 
8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања, 
држављанство Републике Србије у складу са чл. 120 став 1 и 4 
Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву 
кандидати подносе документа која нису старија од шест месеци, 
и то: диплому о завршеној школи (диплома о стеченој стручној 
спреми - оригинал или оверена фотокопија), доказ (уверење или 
потврда) о стеченом образовању из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 
бодова праксе, у складу са ЕСПБ (оригинал или оверена фотоко-
пија). Кандидати који доставе доказ да су у току студија положи-
ли испите из педагогије и психологије или су положили стручни 

 Наука и образовање

www.nsz.gov.rs



Бесплатна публикација о запошљавању 45  17.12.2014.  |  Број 600 |   

испит, односно испит за лиценцу, сматраће се да имају образо-
вање из члана 8 став 4 Закона, извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверена фотокопија), уверење о држављан-
ству (оригинал или оверена фотокопија). Приликом заснивања 
радног односа подносе се лекарско уверење и радна књижица. 
Пријаве слати на адресу школе или предати у управи школе - код 
секретара школе.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ
36300 Нови Пазар, Димитрија Туцовића бб

тел. 020/338-420

Наставник математике у звању ванредног 
професора

Наставник информатике у звању ванредног 
професора

у трајању од пет година

Наставник социологије у звању ванредног 
професора

у трајању од пет година

Наставник информатике у звању доцента
у трајању од пет година

Наставник методике упознавања околине у 
звању доцента

у трајању од пет година

Сарадник у настави информатике
у трајању од једне године

УСЛОВИ: услови предвиђени одредбама Закона о високом обра-
зовању, Статутом и Правилником о избору звања на Универ-
зитету у Новом Пазару. Уз пријаву на конкурс кандидати под-
носе: биографију, оверене фотокопије диплома о завршеним 
основним, мастер/магистарским и докторским студијама, овере-
ну фотокопију претходног избора у звање, списак објављених 
радова и радове, уџбеничку литаратуру и сл. Пријаве се подно-
се правној служби Универзитета, Димитрија Туцовића бб, Нови 
Пазар, у року од 15 дана од дана објављивања. Образац захтева 
за пријаву на конкурс за избор у звање и заснивање радног одно-
са може се преузети на сајту Универзитета у Новом Пазару: www.
uninp.еdu.rs. Непотписане, неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.

НОВИ С А Д
ОСНОВНА ШКОЛА
„ШАМУ МИХАЉ“

21220 Бечеј, Трг братства - јединства 2
тел. 021/6912-344

Наставник физичког васпитања
на одређено време ради замене одсутног запосленог

УСЛОВИ: држављанство Републике Србије, да кандидати имају 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, да нису осуђивани правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање 3 месеца, у складу са законом, знање језика 
на ком се остварује образовно-васпитни рад, одговарајуће обра-
зовање: кандидати за радно место наставника треба да испуња-
вају услове из члана 8 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011, 55/13 - даље: 
Закон) - што значи да треба да поседују одговарајуће високо 
образовање за наведено радно место, услове из члана 121 Зако-
на, као и услове у погледу степена и врсте образовања пропи-
сане Правилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити оригинале или ове-
рене фотокопије следећих докумената (обавезно): уверења о 
држављанству, дипломе или уверења о стеченом одговарајућем 
образовању - оверена фотокопија или оригинал, уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученици-
ма и децом - доставља се пре закључења уговора о раду, док 
уверење из казнене евиденције - прибавља школа по службеној 
дужности. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. 
Фотокопије докумената које нису оверене од стране надлежног 
органа неће се узети у обзир. Пријаве слати на адресу школе, 
са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање, односно неће се узимати у обзир 
приликом доношења одлуке о избору кандидата.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА БЕЧЕЈ
21220 Бечеј, Уроша Предића 1

тел. 021/6912-220

Наставник математике
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског одсуства
2 извршиоца

УСЛОВИ: у радни однос може да буде примљено лице под усло-
вима прописаним законом, и ако има: одговарајуће високо обра-
зовање по члану 8 Правилника стечено: на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије) у складу са Зако-
ном о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10. сеп-
тембра 2005. године; на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године. Кандидати под тач. 1 и 2 
морају да имају 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 установи, у складу са Европским системом пре-
носа бодова; да има 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 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања; држављан-
ство Републике Србије. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

тел. 021/4852-068

Наставник у звање доцента за ужу област 
Уређење и заштита вода

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струка инжењерство 
заштите животне средине, услови прописани чланом 64 Закона 
о високом образовању и општим актима Универзитета у Новом 
Саду, односно Факултета техничких наука.

Наставник у звање доцента за ужу област 
Телекомуникације и обрада сигнала

 Наука и образовање
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УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, електро струка, услови про-
писани чланом 64 Закона о високом образовању и општим актима 
Универзитета у Новом Саду, односно Факултета техничких наука.

Наставник у звање доцента за ужу област 
Графичко инжењерство и дизајн

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струка графичко инжењер-
ство и дизајн, услови прописани чланом 64 Закона о високом 
образовању и општим актима Универзитета у Новом Саду, однос-
но Факултета техничких наука.

ОСТАЛО: Приложити пријаву за избор у звање и пријем у радни 
однос (навести прецизан назив уже области) и доказе о испуње-
ности услова конкурса: краћу биографију, оверене фотокопије 
диплома и додатка дипломи, доказ о држављанству, оригинални 
извод из матичне књиге рођених, уверење да кандидат није кри-
вично гоњен, свим дипломама стеченим у иностранству потребно 
је приложити и доказ о нострификацији, списак објављених науч-
них радова, књиге и саме радове. Пријаве слати на горенаведену 
адресу за сваки конкурс посебно. Комисија ће разматрати само 
благовремене и потпуне пријаве. Конкурс за наставнике је отво-
рен 15 дана од дана објављивања.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 1

Асистент за ужу научну област Радноправну 
и заснивање радног односа на радном месту 

сарадника, за наставни предмет: Радно право
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен правни факултет, са просечном оценом нај-
мање 08,00, завршене мастер академске студије са просечном 
оценом најмање 08,00, да је студент докторских студија из одго-
варајуће научне области, да показује смисао за наставни рад. 
Услови за избор прописани су Законом о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично 
тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), Стату-
том Факултета и Правилником о систематизацији радних места.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да приложи: краћу биогра-
фију, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству, диплому о завршеном правном факултету (оригинал или 
оверену фотокопију), диплому или уверење о завршеним мастер 
академским студијама (оригинал или оверену фотокопију), доказ 
да је студент докторских студија, списак својих научних радова и 
по један примерак тих радова. Пријаве се подносе у року од 15 
дана од дана објављивања, на адресу: Правни факултет у Новом 
Саду, Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 1.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
21000 Нови Сад, Др Зорана Ђинђића 2

Оглас објављен 10.12.2014. године у публикацији 
„Послови“, мења се у делу УСЛОВИ, у огледу потребне 
документације за пријављивање на конкурс за стручног 
сарадника, и треба да гласи: ако се пријављују на конкурс 
за стручног сарадника: оверену фотокопију дипломе о 
завршеним дипломским академским студијама - мастер 
из одговарајуће области или стечено високо образовање 
према раније важећим прописима, рад у одговарајућој 
струци и способност за самостално организовање вежби 
и других облика практичне и креативне наставе; биогра-
фију састављену на основу упитника који се може преу-
зети са веб сајт Факултета (www.ff.uns.аc.rs/факултет/
формулари_за_писање_реферата, извештај за избор у 
звање сарадника) у папирном облику и на CD-у; податке 
о досадашњем раду у струци; списак стручних и научних 
радова, као и саме радове.

УНИВЕРЗИТЕТ „ЕДУКОНС“
21208 Сремска Каменица, Војводе Путника 87

Наставник у звању доцента за ужу научну 
област Науке о заштити животне средине

на одређено време

УСЛОВИ: доктор наука - науке о заштити животне средине, 
објављени научни радови (најмање један научни рад са СЦИ лис-
те), способност за наставни рад.

Наставник у звању ванредног професора за ужу 
научну област Ратарство

на одређено време

УСЛОВИ: доктор биотехничких наука (област агрономских нау-
ка), објављени научни радови из наведене области (најмање два 
научна рада са СЦИ листе), способност за наставни рад.

Наставник у звању редовног професора за ужу 
научну област Основи генетике и метода за 

селекцију биљака

УСЛОВИ: доктор биотехничких наука (област агрономских нау-
ка), објављени научни радови из наведене области (најмање три 
научна рада са СЦИ листе), способност за наставни рад.

Наставник у звању ванредног професора за ужу 
научну област Агротехника

на одређено време

УСЛОВИ: доктор биотехничких наука (област ратарство), 
објављени научни радови из наведене области (најмање два 
научна рада са СЦИ листе), способност за наставни рад.

Наставник у звању редовног професора за 
ужу научну област Енергетска ефикасност и 

одрживи развој

УСЛОВИ: доктор наука из интердисциплинарне области 
инжењерства за заштиту животне средине, објављени научни 
радови из наведене области (најмање три научна рада са СЦИ 
листе), способност за наставни рад. 

ОСТАЛО: Услови за избор предвиђени су Законом о високом обра-
зовању, Статутом Универзитета, Правилником о систематизацији 
радних места и Правилником о ближим условима и поступку за 
избор наставника и сарадника на Универзитету „Едуконс“.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да приложи: краћу биогра-
фију, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству, оверене копије диплома о високом образовању, дипломе о 
научном звању магистра или мастера и дипломе о стеченом науч-
ном степену доктора наука и списак научних радова. Пријаве се 
подносе у року од 5 дана од дана објављивања, на адресу: Уни-
верзитет „Едуконс“, Сремска Каменица, Војводе Путника 87. Бли-
же информације могу се добити на број телефона: 021/4893-611.

 Наука и образовање
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ПАНЧЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА

„2. ОКТОБАР“
26322 Николинци, Главна 42

Наставник историје
са 35% радног времена, на одређено време до повратка 

запослене са функције

УСЛОВИ: да кандидати поседују одговарајуће образовање - VII 
степен стручне спреме, према Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013); 
да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да нису осуђивани правноснажном за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања; држављанство Републике 
Србије; да знају румунски језик. Кандидати уз потписану пријаву 
треба да поднесу следећа документа: радну биографију, овере-
ну фотокопију дипломе о одговарајућем образовању, уверење о 
држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рође-
них, доказ о знању румунског језика, уверење о неосуђиваности 
- прибавља школа по службеној дужности, а проверу психофи-
зичких способности кандидата врши надлежна служба за запо-
шљавање. Пријаве слати на адресу школе. Рок за пријављивање 
је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ПИРОТ
ПУ „ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“

18300 Пирот, Војводе Степе 15

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана

Сарадник за превентивно-здравствену заштиту
на одређено време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова медицинске сес-
тре - васпитача може бити примљен кандидат који има стечено 
образовање: средње образовање - медицинска сестра - васпитач 
(IV степен стручне спреме); да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом; да није осуђиван правнос-
нажном 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 
васпитно-образовни рад. У радни однос ради обављања посло-
ва сарадника за превентивно здравствену заштиту може бити 
примљен кандидат који поседује образовање у области медицин-
ских наука - на студијама у трајању од три године (VI степен стру-
чне спреме); 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 основа-
ма система образовања и васпитања; држављанство Републике 
Србије; да зна језик на ком се остварује васпитно-образовни рад. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: 
доказ о држављанству Републике Србије (фотокопија уверења 
о држављанству), доказ о стеченом образовању (оверена фото-
копија дипломе или уверења). Доказ о неосуђиваности канди-
дата прибавља установа. Доказ о здравственој способности за 
рад доказује се лекарским уверењем које изабрани кандидат дос-
тавља пре закључења уговора о раду. Као доказ о знању јези-
ка на ком се остварује васпитно-образовни рад, сматра се да је 
образовање стечено на српском језику на основу дипломе о сте-
ченом образовању или други одговарајући доказ о знању српског 
језика. Пријаве слати на горенаведену адресу.

ПОЖ АРЕВАЦ
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
12000 Пожаревац, Јована Шербановића 6

тел/факс: 012/223-389

Наставник економске групе предмета
на одређено време до 31.08.2015. године, са 40% 

радног времена

Наставник економске групе предмета
на одређено време до 31.08.2015. године, са 50% 

радног времена

УСЛОВИ: услови из чл. 8 Закона о основама система образовања 
и васпитања - дипл. економиста; одговарајуће образовање у 
наведеном занимању у складу са чл. 8 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 
55/13) и Правилником о врсти стручне спреме наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у стручним школама; да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; уверење да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона; држављанство Републике Србије, да зна језик на ком 
се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву са кратком био-
графијом кандидат подноси следеће доказе: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; доказ о испуњености услова из 
чл. 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања, 
уверење о држављанству (оверену фотокопију); извод из мати-
чне књиге рођених (оверену фотокопију). Лекарско уверење се 
подноси пре закључења уговора о раду, а уверење о неосуђива-
ности - прибавља школа. Пријава са потребном документацијом 
о испуњености услова подноси се лично или поштом на адре-
су школе, у року од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ПРИЈЕПОЉЕ
ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“

36310 Сјеница, Јаворска 1
тел. 020/741-037

Професор разредне наставе - кућне наставе
на одређено време до краја школске 2014/2015. године, 

тј. до 31.08.2015. године

Професор информатике - изборни предмет
за 10 часова, на одређено време до повратка раднице са 

трудничког боловања

Професор српског језика
за 15 часова

Професор ликовне културе
за 17 часова, на одређено време до повратка раднице са 

трудничког боловања

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа 
утврђених Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13 и 75/2014), кандидат треба да испуњава и услове 
утврђене Законом о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13 - даље: Закон), однос-
но 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 Репу-
блике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпит-
ни рад. Кандидат треба да испуњава услове из члана 8 став 2, 
односно Закона - што значи да треба да поседује одговарајуће 
високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске или специјалис-
тичке струковне студије), по пропису које уређује високо обра-
зовање, почев од 10. септембра 2005. године или на основним 
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студијама у трајању од најмање четири године, по пропису које 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, 
као и образовање из члана 8 став 4 Закона који предвиђа да 
кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова 
и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова, односно у складу са чланом 121 став 10 Зако-
на - наставник, васпитач и стручни сарадник који је у току сту-
дија положио испите из педагогије и психологије или је поло-
жио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има 
образовање из члана 8 став 4 Закона. Кандидати за радна места 
треба да испуњавају и услове у погледу степена и врсте обра-
зовања прописане Правилником о степену и врсти образовања 
наставника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник“, бр. 11/2012 и 15/2013), Правилником о степену и врсти 
образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад 
из изборних предмета у основној школи („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013). Кандидат је дужан да 
достави пријаву са основним подацима о себи, радну биографију 
(осим за лица која први пут заснивају радни однос) и следеће 
доказе (у оригиналу или оверене копије, не старију од 6 месе-
ци): диплому или уверење остеченом образовању - у складу са 
чланом 8 став 4 Закона доказ (уверење, додак дипломе, потврде 
или други одговарајући документ) о поседовању образовања из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченог на 
високошколској установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системе преноса бодова - издато од стране одгова-
рајуће високошколске установе, односно у складу са чланом 121 
став 10 Закона потврду или други одговарајући доказ (документ) 
о положеним испитима из педагогије и психологије у току студија 
или доказ о положеном стручном испиту, односно о положеном 
испиту за лиценцу; извод из матичне књиге рођених; уверење о 
држављанству; уколико кандидат није стекао средње, више или 
високо образовање на српском језику, у обавези је да достави 
доказ да је положио испит из српског језика по програму одгова-
рајуће висококошколске установе. Доказ о испуњености услова 
из члана 120 став 1 тачка 2 Закона - да кандидат има психич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима дос-
тавља се пре закључења уговора о раду. Доказ да кандидат није 
осуђиван за кривична дела и да није утврђено дискриминаторно 
понашање из члана 120 став 1 тачка 3 Закона - прибавља школа. 
Директор врши ужи избор кандидата које упућује на претходну 
проверу психолошких способности за рад са децом и ученицима, 
у року од осам дана од дана истека рока за подношење прија-
ва. Психолошку процену способности за рад са децом и учени-
цима врши надлежна служба за запошљавање, применом стан-
дардизованих поступака. Уколико је већ извршена психолошка 
процена способности кандидата (у пероду од 6 месеци пре истека 
рока за пријаву на конкурс) назначити на пријави када и где је 
извршена процена. Директор доноси одлуку о избору наставника 
у року од 8 дана од дана добијања резултата психолошке проце-
не способности, за рад са децом и ученицима.

ПРИЈЕПОЉСКА ГИМНАЗИЈА
31300 Пријепоље, 4. децембар 3, тел. 033/712-157

Професор историје
за 10 наставних часова, на одређено време до повратка 

радника са боловања, а најдуже до краја школске 
године

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чланом 8 Закона о 
основама система образовања и васпитања и услови предвиђене 
Правилником о степену и врсти стручне спреме за наставнике у 
гимназији. Уз пријаву поднети: диплому или оверену фотокопију 
дипломе, уверење о држављанству и извод из матичне књиге 
рођених.

ПРОКУПЉЕ
ОСНОВНА ШКОЛА

„9. ОКТОБАР“
18400 Прокупље, Змај Јовина 1

тел. 027/331-043

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: дужност директора школе може да обавља кандидат 
који испуњава следеће услове: одговарајуће образовање из чла-
на 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања 
за наставника школе, за педагога и психолога; да испуњава усло-
ве за рад наставника, педагога или психолога из члана 120 Зако-
на о основама система образовања и васпитања; да је државља-
нин Републике Србије; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом у складу са чланом 120 став 1 тачка 3 Зако-
на (прибавља школа у складу са законом); да има дозволу за 
рад (положен стручни испит за рад, односно испит за лиценцу); 
обуку и положен стручни испит за директора; 5 година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; да није подинута оптужница против 
кандидата учесника конкурса. Кандидати треба да приложе сле-
дећу документацију: пријаву на конкурс (у којој ће навести поред 
биографских података и кратак преглед кретања у служби); уве-
рење о држављанству (не старије од 6 месеци); оверену копију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању (не старије од 6 
месеци); доказ о поседовању лиценце за рад (положен стручни 
испит за наставника, педагога, психолога - оверена копија уве-
рења о положеном стручном испиту - не старија од 6 месеци); 
доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење); потврду о раду - нај-
мање 5 година рада у области образовања и васпитања; доказ да 
није подигнута оптужница против кандидата учесника конкурса. 
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“. Ближе информације могу се добити на горенаве-
дени број телефона од секретара школе.

СМЕДЕРЕВО
ГИМНАЗИЈА ВЕЛИКА ПЛАНА

11320 Велика Плана, Војводе Мишића 3
тел. 026/514-269, 514-059

Наставник немачког језика
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства, са 90% радног времена или 18 
часова недељно

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме одговарајуће групе предме-
та, услови у складу са чланом 8 став 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања и стручна спрема према Правилнику о 
врсти стручне спреме наставника у гимназији; посебни услови 
предвиђени чланом 120 ст. 1-4 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узимати у разматрање.

СОМБОР
ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

СА ДОМОМ „ВУК КАРАЏИЋ“
25000 Сомбор, Радоја Домановића 98

тел. 025/459-081

Дипломирани дефектолог - специјални педагог
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на студијама другог 
степена, мастер академске студије, специјалистичке академске 
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студије или специјалистичке струковне студије, по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10.09.2005. године или на 
основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године, да 
кандидат испуњава опште услове који су прописани Законом о 
основама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и Закона о раду. Уз пријаву 
кандидат подноси: молбу са назнаком: „За конкурс“ и биограф-
ским подацима, доказ да има одговарајуће високо образовање 
и уверење о држављанству. Лекарско уверење изабрани канди-
дат доставиће школи пре закључења уговора о раду. Уверење о 
некажњавању прибавља школа по службеној дужности. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“

25254 Дероње, Светозара Марковића 23
тел. 025/872-312

Наставник математике
до краја школске 2014/2015. године

2 извршиоца - један извршилац за пуно радно време, 
један извршилац са 4 часа непосредног рада са 

ученицима

Наставник разредне наставе
до истека првог мандата директора установе

Наставник географије
са 10% радног времена, до краја школске 2014/2015. 

године

Наставник руског језика и књижевности
са 67% радног времена, до повратка радника са 

боловања

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају следеће услове: одговарајуће 
образовање - високо образовање у складу са чланом 8 Закона о 
основама система образовања и васпитања: на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који 
је уређивао високо образовање почев од 10.09.2005. године, на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године, 
Европски систем преноса бодова - у складу са чланом 8 став 4 
Закона о основама система образовања и васпитања, наставник 
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 установи. Програм стицања образовања из става 
4 члана 8 горенаведеног закона реализује високошколска устано-
ва у оквиру акредитованог студијског програма или као програм 
образовања током читавог живота, у складу са прописима којима 
се уређивало високо образовање. Кандидати треба да испуња-
вају и услове из члана 120 поменутог закона: одговарајуће обра-
зовање; психичка, физичка и здравствена способност за рад са 
децом и ученицима; да нису осуђивани за кривична дела одређе-
на чланом 120 ЗОСОВ; држављанство Републике Србије; да 
знају језик на ком се остварује образовно-васпитни рад, као и 
услови предвиђени Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. глас-
ник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13). Наставу и друге 
облике образовно-васпитног рада у предметној настави може да 
изводи лице које је стекло високо образовање: наставник мате-
матике - дипломирани математичар, дипломирани математичар 
за теоријску математику и примене, дипломирани математичар 
за рачунарство и информатику, дипломирани математичар-ин-
форматичар, професор математике и рачунарства, дипломирани 

математичар за математику економије, професор информатике 
- математике, дипломирани математичар-астроном, дипломира-
ни математичар - примењена математика, дипломирани матема-
тичар - математика финансија (са изборним предметом: основи 
геометрије), дипломирани информатичар, мастер математичар, 
мастер професор математике, мастер професор математике и 
физике, мастер професор математике и информатике, мастер 
професор физике и математике, мастер професор информатике и 
математике, дипломирани професор математике-мастер, дипло-
мирани математичар - мастер, дипломирани инжињер мате-
матике - мастер (са изборним предметом: основи геометрије), 
дипломирани математичар-професор математике, дипломирани 
математичар - теориска примена, дипломирани инжињер мате-
матике (са изборним предметом: основи геометрије), професор 
хемије-математике, професор географије-математике, професор 
географије-математике, професор физике-математике, профе-
сор билогије-математике, професор математике-теоријско усме-
рење, професор математике-теоријски смер, дипломирани мате-
матичар и информатичар. Лица која су стекла академско звање 
мастер, односно дипломирани мастер треба да имају завршене 
основне академске студије на студијским програмима из области 
математике или примењене математике (са положеним испи-
том из предмета: геометрија или основи геометрије) или двоп-
редметне наставе математике и физике, односно математике и 
информатике; наставник разредне наставе: професор разредне 
наставе, наставник разредне наставе, професор педагогије са 
претходно завршеном педагошком академијом или учитељс-
ком школом, професор разредне наставе и енглеског језика за 
основну школу, мастер учитељ, дипломирани учитељ мастер, 
професор разредне наставе и ликовне културе за основну шко-
лу; наставник географије: професор географије, дипломирани 
географ, професор географије и историје, дипломирани профе-
сор географије и информатике, професор биологије-географије, 
професор физике-географије, професор географије-информа-
тике, дипломирани професор географије-мастер, дипломирани 
географ-мастер, мастер географ, мастер професор географије, 
мастер професор билогије и географије, мастер професор гео-
графије и информатике, дипломирани географ-просторни пла-
нер; наставник руског језика: професор, односно дипломирани 
филолог за руски језик и књижевност, мастер филолог (студијски 
програм или главни предмет/профил руски језик), мастер профе-
сор језика и књижевности (студијски програм или главни пред-
мет/профил руски језик).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс поднети краћу биографију и све 
доказе и исправе о испуњености услова конкурса - у оригина-
лу или копије оверене од стране надлежног органа: уверење о 
држављанству - не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге 
рођених - на новом обрасцу; дипломе о стеченом образовању; 
ако је кандидат положио испит за лиценцу - уверење о истом; 
доказ да има образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студирања или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом пре-
носа бодова. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој спооб-
ности за рад са децом и ученицима подноси се пре закључења 
уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа. У 
поступку одлучивања о избору кандидата, директор установе 
врши ужи избор кандидата које упућује на претходну психолош-
ку процену способности за рад са децом и ученицима, коју врши 
надлежна служба, по закону, применом стандардизованих посту-
пака. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова за 
рад на наведеним пословима поднети на адресу школе, у року од 
15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
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СУБОТИЦА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

ЗА ДЕЦУ „БАМБИ“
24300 Бачка Топола, Дунавска 8

Васпитач
на одређено време до повратка запослене са функције 

на коју је изабрана

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне студије), студије 
у трајању од три године или више образовање - V или VI степен 
стручне спреме, да кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну 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, држављан-
ство РС. Посебни услови: 1 година радног искуства у струци.

Спремачица - сервирка
на одређено време до повратка запослене са 

неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: II степен стручне спреме, основна школа, да канди-
дат 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 РС.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: уверење о стеченом образовању 
- оригинал или оверену фотокопију дипломе, извод из матичне 
књиге рођених и уверење о држављанству. Доказ да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
подноси се пре закључења уговора о раду. Доказ да кандидат 
није осуђиван прибавља установа. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОШ „ЈОВАН МИКИЋ“
24000 Суботица, Саве Ковачевића 16

тел. 024/548-092

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запослене са дужности 

директора школе

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања, кандидат треба 
да има и одговарајуће високо образовање у складу са чланом 
8 Закона о основама система образовања и васпитања, а у све-
му према Правилнику о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник 
РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13); психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са ученицима; доказ 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; доказ о знању 
језика на ком се остварује образовно-васпитни рад. Психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима врши надлеж-
на служба за запошљавање.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о 
држављанству, доказ о знању језика на ком се остварује обра-
зовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образо-
вање стекли на том језику, пошто се сматра да они познају језик 
на ком се изводи образовно-васпитни рад), доказ да кандидат 
има образовање из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина 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 или 
потврду факултета о положеним испитима из педагогије и пси-

хологије у току студија или доказ о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу. Пријаве на конкурс слати на адресу 
школе. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у раз-
матрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ

24000 Суботица, Сегедински пут 9-11

Расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног 
односа:

Наставник у звање доцента за ужу област 
Финансије

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктор еко-
номских наука, односно доктор наука - економске науке. Поред 
наведених услова, кандидати треба да испуне и друге услове 
прописане одредбама Закона о високом образовању („Сл. глас-
ник 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, 15.11.2013. године и 29.05.2014. године, Статута Еко-
номског факултета у Суботици бр. 01-5589 од 25.11.2011. годи-
не, са изменама и допунама од 06.03.2013. године, Правилника 
о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета 
у Новом Саду од 09.10.2008. године, са изменама и допунама 
од 04.12.2008. године, 28.05.2009. године, 24.06.2010. године и 
25.02.2013. године и Правилника о избору наставника и сарад-
ника Економског факултета у Суботици бр. 01-141 од 15.01.2013. 
године, са изменама и допунама од 07.03.2013. године.

ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: биографију са подацима о 
досадашњем раду, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству, оверене фотокопије диплома, списак радова 
и саме радове, потврду да лице није правноснажном пресудом 
осуђено за кривично дело против полне слободе, фалсифико-
вања 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 пред-
виђених законом, Статутом Универзитета, Статутом Факултета и 
правилницима Универзитета и Факултета. Пријаве кандидата са 
прилозима подносе се Економском факултету у Суботици, Сеге-
дински пут 9-11, у року од 15 дана од дана објављивања. Непот-
пуне и неблаговремено достављене пријаве неће се разматрати.

ОШ “СТАРИ КОВАЧ ЂУЛА”
24340 Стара Моравица, Михаља Танчића 4

тел. 024/741-026

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запосленог са боловања

УСЛОВИ: За пријем у радни однос, кандидат треба да испуњава 
следеће услове: да има одговарајућу стручну спрему предвиђену 
у Правилнику о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 11/2012): професор разредне наставе, наставник 
разредне наставе, професор педагогије са претходно заврше-
ном педагошком академијом или учитељском школом, професор 
разредне наставе и енглеског језика за основну школу, мастер 
учитељ, дипломирани учитељ мастер; професор разредне наста-
ве и ликовне културе за основну школу; 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 остварује образовно-васпитни рад; образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
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кошколској установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, уверење или диплому о стеченом 
образовању, доказ да кандидат има образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина, доказ да зна језик на 
ком се остварује образовно-васпитни рад - све у оригиналу или у 
овереној фотокопији. Доказ о здравственој способности за рад са 
децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. 
Проверу психофизичких способности за рад са децом и учени-
цима извршиће Национална служба за запошљавање. Доказ да 
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања - школа ће прибавити по службеној 
дужности од МУП-а, за изабраног кандидата. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати.

ОШ „ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ“
24000 Суботица, Максима Горког 29

тел. 024/552-763

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава 
следеће услове прописане чланом 59, чланом 8 став 2 и чланом 
120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013): да поседује одгова-
рајуће високо образовање из члана 8 став 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања (високо образовање стечено на 
студијама другог степена - мастер академске студије, специјалис-
тичке академске студије или специјалистичке струковне студије, 
по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 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), за наставника основне школе, 
педагога или психолога, да поседује дозволу за рад (лиценцу); 
да је савладало обуку и да има положен испит за директора уста-
нове; најмање пет година рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; држављанство Републике Србије; да није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Директор се бира на мандатни период од четири годи-
не. Уз пријаву на конкурс приложити: оверен препис/фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању, оверен препис/
фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно 
стручном испиту, доказ о знању језика на ком се изводи образов-
но-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање није стечено 
на том језику), потврду о радном стажу (најмање пет година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања), оригинал или оверену фото-
копију уверења о држављанству Републике Србије, биографију 
са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма 
рада директора школе. Лекарско уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученицима подно-
си се пре закључења уговора о раду. Уверење да кандидат није 
осуђиван за кривична дела утврђена чланом 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља 
школа. Изабрани кандидат дужан је да савлада обуку и поло-
жи испит за директора ради стицања лиценце за директора на 
начин и у роковима које пропише министар, а у складу са чланом 
59 Закона о основама система образовања и васпитања. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса 

и радно-професионална биографија подносе се на адресу школе, 
са назнаком: „За конкурс за избор директора школе“ или лично 
у просторијама секретара школе. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе, на број телефона: 024/552-
763.

УЖИЦЕ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ

31000 Ужице, Трг Светог Саве 36
тел. 031/521-952

Асистент за ужу научну област Методика 
наставе математике

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне нивое сту-
дија завршио на учитељским факултету - математичком факулте-
ту са укупном просечном оценом најмање 8 и који показује сми-
сао за наставни рад. Под истим условима у звању асистента може 
бити изабран и магистар наука коме је прихваћена тема доктор-
ске дисертације. Пријаве са потпуном документацијом слати на 
адресу. Кандидати поред општих услова прописаних Законом о 
високом образовању, Правилником о начину и поступку засни-
вања радног односа и стицању звања наставника Универзитета 
у Крагујевцу и Статутом Учитељског факултета у Ужицу, морају 
поднети доказ о неосуђиваности за кривично дело против полне 
слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошкол-
ска установа или примања мита у обављању послова у високош-
колској установи. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће 
узимати у разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ

31000 Ужице, Трг Светог Саве 36
тел. 031/521-952

Конкурс објављен 29.10.2014. године и исправка кон-
курса објављена 19.11.2014. године у публикацији 
„Послови“, поништавају се за радно место: асистент за 
ужу научну област Ликовна култура, Методика наставе 
ликовне културе.

ВАЉЕВО
ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
14000 Ваљево, Вука Карџића 3а

тел. 014/222-644

Стручни сарадник за ужу научну област 
Маркетинг и трговина

на одређено време до три године

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених законом, кандида-
ти морају да испуњавају и следеће посебне услове: да имају 
завршене академске студије (240 ЕСПБ) или специјалистичке 
струковне студије (240 ЕСПБ), са просечном оценом најмање 
осам и склоност за наставни рад. Уз пријаву на конкурс канди-
дати су дужни да доставе следеће доказе: оверену фотокопију 
дипломе о завршеним основним академским или специјалис-
тичким струковним студијама, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, уверење да се против лица не води 
кривични поступак и оверену фотокопију личне карте. Предност 
имају кандидати са радним искуством у настави у високошколс-
ким установама.

 Наука и образовање
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ВРАЊЕ
ОШ „СВЕТИ САВА“

17510 Владичин Хан, Ђуре Јакшића бб
тел. 017/474-733

Наставник енглеског језика
за рад у издвојеном одељењу у Полому, на одређено 

време, за 20% радног времена, до повратка запослене 
са породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге 

детета

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове за пријем у радни однос у 
установи за образовање и васпитање (чл. 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања - „Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 
52/11 и 55/13): одговарајуће образовање из чл. 8 став 2 и 4 Зако-
на 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 шко-
ли (Просветни преглед) и Правилника о врсти стручне спреме 
наставника 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 здравстве-
ну способност за рад са ученицима (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 образовања и 
васпитања (доказ о испуњености овог услова прибавља школа); 
држављанство РС (кандидат подноси уз пријаву на конкурс у ори-
гиналу - не старије од 6 месеци) и да зна језик на ком се остварује 
образовно - васпитни рад. Уз пријаву кандидат треба да достави: 
диплому о стеченом 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 оверена фотокопија изво-
да - не старије од 6 месеци, диплома о стеченом одговарајућем 
високом образовању или доказ по важећим законским прописи-
ма о знању језика на ком се остварује образовно - васпитни рад. 
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи биографију и у 
прилогу све доказе о испуњености услова за избор чије се прила-
гање захтева конкурсом. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Благовременом пријавом на конкурс сматра се прија-
ва која је непосредно предата школи пре истека рока утврђеног 
у конкурсу или је пре истека тог рока предата пошти у облику 
препоручене пошиљке. Пријаву са потребном документацијом 
слати на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Контакт особа: 
секретар школе.

ГИМНАЗИЈА „ЈОВАН СКЕРЛИЋ“
17510 Владичин Хан, Моше Пијаде 21

тел. 017/474-825

Професор енглеског језика
са 72,22% радног времена, ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, до повратка одсутне 

запослене

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (чл. 8 став 2 и 4 и чл. 120 Зако-
на) и услове из Правилника о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у Гимназији: одго-
варајуће образовање чл. 8 став 2 Закона - одговарајуће висо-
ко образовање 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 - аутентично тумачење, 97/08 
и 44/10), почев од 10.09.2005. године, на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10.09.2005. године; образовање из психо-

лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломирања, од 
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова; професор, односно дипло-
мирани филолог за енглески језик и књижевност; мастер фило-
лог (студијски програм Англистика, студијски програм или главни 
предмет, односно профил енглески језик и књижевност); мастер 
професор језика и књижевности (студијски програм или главни 
предмет, односно профил енглески језик и књижевност); психич-
ка, физичка и здравствена способност за рад са децом и уче-
ницима; 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, да зна језик на ком 
се остварује образовно-васпитни рад. Уколико кандидат није сте-
као образовање на српском језику, у обавези је да достави доказ 
да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће 
вискошколске установе. Доказ о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима подноси се пре 
закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља 
Гимназија. Уз пријаву кандидат подноси оригинал или оверену 
фотокопију: дипломе или уверења о завршеној школи, уверења 
високошколске установе - доказ о стеченом образовању из педа-
гошких, психолошких и методичких дисциплина, од најмање 30 
бодова и 6 бодова праксе у установи, уверења о држављанству, 
извода из матичне књиге рођених. Пријаву са доказима достави-
ти на адресу Гимназије. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити разматране.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

17510 Владичин Хан, Боре Станковића 40
тел. 017/474-807

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања (чл. 8 ст. 2 
Закона о основама система образовања и васпитања) за настав-
ника основне школе, педагога и психолога: одговарајуће висо-
ко образовање на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10.09.2005. године (доказ - кандидат подноси уз пријаву 
на конкурс). Дозвола за рад наставника, педагога или психо-
лога (уверење о положеном стручном испиту, односно испиту 
за лиценцу) - доказ - кандидат подноси уз пријаву на конкурс, 
најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања - потврду 
кандидат подноси уз пријаву на конкурс, да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са ученицима - подноси иза-
брани кандидат, пре достављања одлуке о избору министру про-
свете на сагласност, да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања - доказ о 
испуњености овог услова прибавља школа, пре доношења одлу-
ке о избору; држављанство РС - кандидат подноси уз пријаву на 
конкурс у оригиналу, не старије од 6 месеци; да зна језик на ком 
се изводи образовно - васпитни рад; обука и положен испит за 
директора установе (програм обуке за директора школе и Пра-
вилник о полагању испита за директора школе нису донети, па 
ће изабрани кандидат бити у обавези да положи испит за дирек-
тора у року од годину дана од дана ступања на дужност, тј. од 
дана доношења подзаконског акта којим се регулише ова мате-
рија). Уз пријаву кандидат треба да достави: диплому о стече-
ном одговарајућем високом образовању - оверен препис дипломе 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; уве-
рење о положенон стручном испиту, односно испиту за лиценцу 
наставника или стручног сарадника - оверен препис уверења или 
оверену фотокопију уверења; потврду да има најмање 5 годи-
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на рада у установи за образовање и васпитање, на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања; доказ о држављанству РС - уверење о држављанству РС 
- оригинал, не старији од 6 месеци; радну биографију; оквирни 
план рада за време мандата; извод из матичне књиге рођених 
или оверена фотокопија извода - не старија од 6 месеци; доказ 
о поседовању организационих способности (факултативно). Рок 
за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Потпуном 
пријавом сматра се пријава која садржи: биографију и у прило-
гу све доказе о испуњености услова за избор чије се прилагање 
захтева конкурсом, сем факултативног. 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 облику препоручене пошиљке. О резултатима 
конкурса кандидат ће бити обавештен у складу са чл. 60 ст. 9 
Закона о основама система образовања и васпитања. Пријаву са 
потребном документацијом слати на адресу школе, са назнаком: 
„Конкурс за избор директора школе“. Контакт особа: секретар 
школе.

ОШ „20. ОКТОБАР“
17507 Власе

тел. 017/7457-102

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чланом 8 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13); да кандидат има дозволу за рад 
(лиценцу); психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; држављанство РС; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 
1 течке 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Дирек-
тор се бира на период од 4 године. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Уз пријаву кандидати треба да при-
ложе: доказ о држављанству, извод из матичне књиге рођених, 
оверен препис (фотокопију) дипломе о стеченом образовању, 
оверен препис (фотокопију) документа о положеном испиту за 
лиценцу, потврду о радном искуству, преглед кретања у служ-
би са биографским подацима и предлогом програма рада за 
директора школе. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„САМИ ФРАШЕРИ“

17520 Бујановац, Село Лучане
тел. 063/8418-617

Оглас објављен 10.12.2014. године у публикацији 
„Послови“, мења се за радно место: наставник разредне 
наставе, и треба да стоји: наставник разредне наставе, 
на одређено време до повратка запослене са породиљс-
ког одсуства, за радно место у истуреном одељењу у селу 
Турија.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„Др ИЗАБЕЛ ЕМСЛИ ХАТОН“

17501 Врање, Моше Пијаде бб
тел. 017/405-035

Професор руског језика
за 8 часова недељно, односно 44,44% радног времена, 
на одређено време до повратка запослене са боловања

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

Професор енглеског језика
на одређено време до повратка запослене са боловања

УСЛОВИ: професор, односно диопломирани филолог за енглески 
језик и књижевност, мастер филолог (студијски програм англис-
тика), мастер професор језика и књижевности (студијски програм 
или главни предмет, односно профил енглески језик и књижев-
ност).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом доста-
вити оригинале или оверене фотокопије следећих докумената: 
диплому или уверење о стеченом одговарајућем образовању, 
уверење о држављанству - не старије од 6 месеци, извод из мати-
чне књиге рођених, уверење из казнене евиденције. Уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са учени-
цима и децом доставља се пре закључења уговора о раду. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у обзир. Конкурс је 
отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаве слати са назнаком: 
„За конкурс“, на адресу школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

17520 Бујановац
тел. 017/651-257

Професор разредне наставе
на одређено време до повратка радника са функције 

директора школе

Професор разредне наставе
на одређено време до повратка радника са функције 

помоћника директора школе

Професор француског језика
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета

Професор енглеског језика
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета

Професор енглеског језика
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета, са 55% радног времена

УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема према Правилнику о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
11/2012), као и остали услови предвиђени Законом о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 
52/11 и 55/13); да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
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тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања и да 
има држављанство Републике Србије.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију 
дипломе и уверење о држављанству - не старије од 6 месеци 
(оригинал или оверену фотокопију). Доказ о неосуђиваности 
прибавља школа службеним путем. Директор школе извршиће 
ужи избор кандидата које ће упутити на претходну психолош-
ку процену за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања, применом стандардизованих 
поступака, у року од 8 дана од дана истека рока за подношење 
пријаве. О датуму провере психолошке процене способности за 
рад са децом и ученицима кандидати ће бити благовремено оба-
вештени од стране школе. Лекарско уверење о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом и ученицима - 
доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити раз-
матране.

ЗАЈЕЧАР
ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“

19376 Сумраковац
тел. 030/466-215, 466-317

Наставник енглеског језика у нижим разредима
за рад у издвојеним одељењима - Село Оснић и Оснић 
Буково, са 30% радног времена, на одређено време до 

повратка раднице са породиљског одсуства

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: поседовање 
одговарајућег образовања - VII степен стручне спреме у складу 
са Правилником о врсти стручне спреме наставника, васпитача и 
стручног сарадника који изводи наставу енглеског језика у основ-
ној школи; поседовање држављанства Републике Србије; посе-
довање психичке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима; неосуђиваност правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; извршена психолошка 
процена способности за рад са децом и ученицима, у складу са 
законом.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити оверене фотокопије 
докумената којима кандидат доказује да испуњава услове кон-
курса (диплому о стеченом стручном образовању, уверење о 
држављанству РС и извод из матичне књиге рођених). Доказ о 
неосуђиваности прибавља школа. Доказ да је кандидат психич-
ки, физички и здравствено способан за рад са децом и ученицима 

- доставља се пре закључења уговора о раду. Пријаве са докази-
ма о испуњавању услова слати на адресу школе, у року од 8 дана 
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узимати у разматрање. Ближа обавештења могу се добити код 
секретара и на горенаведене бројеве телефона школе.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „БУЦКО“
18230 Сокобања, Митрополита Михаила 16

тел. 018/830-249

Секретар
на одређено време до повратка радника са привремене 

спречености за рад

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани правник - 
мастер или дипломирани правник који је стекао високо образо-
вање на основним студијама у трајању од најмање четири године. 
Потребно је да кандидати имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом, да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања; држављан-
ство РС; да знају језик на ком се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидати су обавезни да уз пријаву и биографију приложе: 
оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених и 
уверење о држављанству. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.

ОШ „15. МАЈ“
19209 Мали Јасеновац

Наставник географије
на одређено време ради замене одсутног запосленог, са 

15% радног времена

УСЛОВИ: високо образовање, а према члану 8 Закона о основама 
система образовања и васпитања и Правилнику о врсти струч-
не спреме наставника и стручних сарадника у основној школи. У 
радни однос у установи према члану 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, може да буде примљено лице под 
условима прописаним законом, и ако има: одговарајуће обра-
зовање; психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; држављанство Републи-
ке Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни 
рад. Докази о испуњености услова из тач. 1 и 4 - подносе се уз 
пријаву на конкурс, а из тачке 2 - пре закључења уговора о раду. 
Проверу психофизичких способности за рад са децом и учени-
цима врши надлежна служба за послове запошљавања, приме-
ном стандардизованих поступака. Уз наведену документацију 
доставити и извод из матичне књиге рођених са јединственим 
матичним бројем грађана. Пријаве на конкурс слати на адресу 
школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у 
обзир. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. 
Кандидат ће бити писменим путем обавештен о исходу конкурса. 
Ближа обавештења могу се добити на број телефона: 019/461-
211.

ЗРЕЊАНИН
ОШ „ЈОВАН ДУЧИЋ“

23211 Клек, Васе Мискина 47

Учитељ
на одређено време

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: 1. да је стекао 
одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10.09.2005. године; на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који 
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је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; 1а - да 
испуњава услове из члана 8 став 2 и 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 52/2011 и 55/13), 
односно 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 установи, у складу са Европским системом пре-
носа бодова. Кандидат треба да испуњава услове у погледу врсте 
стручне спреме предвиђене Правилником 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, 6/08, 8/08, 11/08, 2/09, 
4/09, 9/09, 3/10 и 11/12), професор разредне наставе, наставник 
разредне наставе, професор педагогије са претходно завршеном 
педагошком академијом или учитељском школом, професор раз-
редне наставе и енглеског језика за основну школу, мастер учи-
тељ, дипломирани учитељ - мастер; 2. да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; 4. држављанство Републике Србије.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: 
диплому о стеченој спреми (оверена фотокопија); уверење о 
држављанству (оверена фотокопија - не старија од 6 месеци), 
доказ о испуњености услова из тачке 1а. Доказ о испуњености 
услова из тачке 2 конкурса - подноси кандидат који буде изабран, 
пре закључења уговора о раду. Доказ из тачке 3 конкурса - при-
бавља школа. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Пријаве на конкурс са потребном 
документацијом доставити на адресу школе, са назнаком: „За 
конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Ближе информације могу се добити на број телефо-
на: 023/891-003.

ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“
23244 Сутјеска, Бориса Кидрича 10

Наставник историје
на одређено време, са 35% радног времена, до 

повратка раднице са породиљског одсуства и одсуства 
са рада ради неге детета

УСЛОВИ: професор историје, дипломирани историчар, професор 
географије и историје.

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка радника са функције

УСЛОВИ: 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 или дипло-
мирани учитељ - мастер.

ОСТАЛО: Поред наведених услова, кандидат треба да испуњава 
и следеће услове: држављанство РС; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; неосуђива-
ност правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: оригинал, ове-
рен препис или оверену фотокопију дипломе о завршеној школи, 
уверење о држављанству. Уверење о здравственој способности 
од надлежне здравствене установе кандидат ће доставити пре 
закључења уговора о раду, а уверење о некажњавању прибавља 
школа службеним путем. Документа се подносе у року од 8 дана 
од дана објављивања, на адресу школе. Информације на број 
телефона: 023/851-002.

ОШ „ УРОШ ПРЕДИЋ“
23263 Орловат, Пионирска 1

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: Дужност директора школе може да обавља лице које 
испуњава услове прописане чланом 59 став 5 и услове пропи-
сане чланом 120 став 1 тачка 1-5 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, број: 72/09, 
52/11 и 55/13 - у даљем тексту: Закон), односно: лице које има 
одговарајуће образовање из члана 8 став 2 Закона за наставника 
основне школе, за педагога и психолога, стечено на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне студије), по пропи-
су 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 прописано Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи (“Службени гласник РС - Просветни гласник”, 
број 11/12 и 15/13) и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних 
предмета у основној школи (“Службени гласник РС - Просветни 
гласник”, број 11/12 и 15/13); да има дозволу за рад, да има обу-
ку и положен испит за директора установе; најмање пет година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима; да није осуђивано прав-
носнажном 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 (српски језик). Уз пријаву на конкурс са 
радном биографијом, учесници конкурса треба да доставе: ове-
рену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом 
образовању, оверену фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту или доказ о положеном испиту за лиценцу, потврду 
о раду којом се доказује да кандидат има најмање пет година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег образовања (оригинал или оверена 
фотокопија), оверену фотокопију радне књижице, оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије, 
оверену фотокопију дипломе о завршеном средњем, вишем 
или високом образовању на српском језику или оверену фото-
копију потврде о положеном испиту из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе (за кандидате који 
високо образовање нису стекли на српском језику). Оригинал или 
оверену фотокопију лекарског уверења о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са ученицима - доставља само 
изабрани кандидат. Доказ да кандидат није осуђиван, прибавља 
школа по службеној дужности. С обзиром да школа прибавља 
доказ да кандидат није осуђиван од надлежног органа, и да су 
за то потребни одређени лични подаци о кандидату, потребно је 
доставити и фотокопију извода из матичне књиге рођених. Рок за 
подношење пријава на конкурс са потребним доказима о испуња-
вању услова је 15 дана од дана објављивања текста конкурса 
у публикацији Националне службе за запошљавање “Послови”. 
Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве на конкурс 
неће бити разматране. 

Напомена: С обзиром да Министарство просвете, науке и техно-
лошког развоја РС није организовало обуку и полагање испита 
за директора, пријава која не садржи доказе о томе сматраће 
се потпуном, уз обавезу да изабрани кандидат положи испит за 
директора у року прописаном законом. Пријаве на конкурс доста-
вити на адресу: ОШ „Урош Предић“, Пионирска 1, 23263 Орло-
ват, са назнаком: “За конкурс за директора школе”. Сва потребна 
обавештења могу се добити од секретара школе, на телефон: 
023/873-307.

 Наука и образовање

www.nsz.gov.rs Посао се не чека,  посао се тражи
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Највећа понуда 
слободних послова 
на једном месту
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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

Недавно сам се пријавиo на евиденцију 
незапослених и саветник за запошља-
вање ме је упутио на обуку за активно 
тражење посла. Шта тамо могу да оче-
кујем?

Циљ обуке за активно тражење посла је да се 
повећа интензитет и успешност тражења пос-
ла и убрза процес запошљавања. Незапослени 
радо похађају обуку, јер су у контакту са љу-
дима који се носе са истим или сличним про-
блемом. Размењују искуства, информације, а 
инструктори Националне службе им у томе 
помажу.
Саветујемо вам да се укључите у обуку, јер 
ћете имати прилику да се боље упознате са ус-
лугама које пружа НСЗ, али и мерама активне 
политике запошљавања. Научићете и како да 
се на најбољи начин представите послодавцу, 
развијете вештине пословне комуникације, у 
складу са очекивањима будућег послодавца. 
Такође, посаветоваће вас како да препозна-
те изворе информација у процесу тражења 
посла и направите план свог професионалног 
развоја. На тај начин научићете да процените 
и користите сопствене потенцијале и постане-
те озбиљна конкуренција на тржишту рада.
Обука вас припрема да се добро представи-
те послодавцу, подстиче ваше самопоуздање 
и припрема вас да се суочите са препрекама, 
али и неуспесима који су неминовни током 
потраге за послом. Уз помоћ инструктора На-
ционалне службе добићете практичне савете 
како да напишете биографију, мотивацио-
но писмо, пријаву за посао и ускладите свој 
профил са потребама фирме у коју конкури-
шете. Научићете да са правом мером истак-
нете своје предности и успехе, а прикријете 
недостатке. Тако ћете бити у стању да се што 
репрезентативније представите на тржишту 
рада и наведете послодавца, добрим изгле-
дом и садржајем радне биографије и читаве 
документације која прати одређену аплика-
цију (контактно, пропратно писмо, препоруке, 
дипломе, докази о додатном образовању и 
стеченим новим вештинама), да вас позове на 
разговор. 
Кроз практичне примере и симулацију реалне 
ситуације бићете припремљени за сусрет са 

КАКО ОСВОЈИТИ ТРЖИШТЕ РАДА
послодавцем, на коме ћете моћи да парирате 
послодавцу у давању правих одговора на не-
када врло незгодна и неочекивана питања, али 
и да на прави начин поставите своја. Пре свега, 
треба да покажете добро познавање фирме и 
тако оправдате своју решеност да радите баш 
у њој, као и да наступите мирно, сконцентри-
сано и оптимистично.

Како се укључује у рад Клуба за тражење 
посла и шта подразумева ова врста обуке?

Клуб за тражење посла припрема незапосле-
не да на најбољи начин одговоре захтевима 
послодаваца. Када незапослени у потпуности 
сагледају своје способности и склоности, 
спремни су да изаберу одговарајуће занимање. 
Незапослени у Клубу усвајају основе пословне 
комуникације, увиђају значај тимског рада, 
посвећености послу и лојалности. Ради се на 
мотивацији и одлучности кандидата, како би 
били спремни да одговоре свим захтевима мо-
дерног пословања.

Клуб ће вам омогућити:
• информације о понуди слободних послова,
• контакт с послодавцима,
• да постанете активан тражилац посла - ко-
муникативни, професионални, мотивисани.

Обука обухвата две недеље основне теоријске 
обуке у учионици и четири недеље самостал-
ног рада у информационој сали и остварује се 
кроз индивидуални и групни рад.
План обуке:
• како се представити послодавцу и написати 
биографију (CV);
• активна потрага за послом путем интернета 
и огласа у штампи;
• пријава на огласе и конкурсе и заказивање 
разговора са послодавцем;
• размена информација са осталим члановима 
Клуба, бележење резултата у радној свесци 
која садржи и теоријске смернице.
Рад надгледа и усмерава вођа Клуба, стручно 
лице из НСЗ. 
Обратите се свом саветнику за запошљавање, 
који ће вам објаснити како да постанете члан 
Клуба за тражење посла. 
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Александра Бачевић

М.Колаковић 

Успешном реализацијом пројекта „Подизање нивоа 
квалитета рада пословног система НСЗ и примена 
стандарда СРПС ИСО 9001:2008“, Национална служба 
за запошљавање је отпочела успостављање система 

управљања квалитетом (СУК). Сертификацијом свог посло-
вног система 2009. године, НСЗ је постала прва организација 
у јавном сектору Србије која је применила међународне стан-
дарде квалитета у пружању својих услуга. На овај начин НСЗ 
се сврстала у ред високо друштвено одговорних установа, а 
што је још важније - створени су услови за континуирано уна-
пређивање квалитета рада свих запослених, стално поди-
зање квалитета услуга и степена задовољства корисника.

„Сви процеси рада су документовани кроз израду реал-
них и оптималних процедура и радних упутстава, па се сада 
услуге пружају на исти начин на територији целе Републике 
Србије. Такође, применом стандарда квалитета подигнут је 
и квалитет радног простора у коме се клијентима пружају 
услуге. Захваљујући свему томе, поред ефикасности и ефек-
тивности, значајно је подигнута транспарентност у раду“, 
каже Зоран Ракић, начелник Одељења система управљања 
квалитетом.

Наш саговорник додаје да је значајно порастао и ниво 
свести запослених о потреби сталног подизања квалитета 
рада и оријентисаност ка кориснику услуга.

„После оволико година функционисања система квали-
тета, запослени у НСЗ потпуно су прихватили основни мотив 
- да је корисник у центру пажње. Труде се да подигну ква-
литет услуга на што виши  ниво и спремни су да кроз обуке 

за квалитет и лично залагање стално унапређују свој рад. 
Установили смо да од тренутка успостављања система ква-
литета константно расте задовољство корисника пруженом 
услугом“, каже Ракић.

„Такође, спроводимо и сталне интерне провере рада, а 
недавно је завршена и друга надзорна екстерна провера, 
где су оцењивачи потврдили валидност система квалитета 
и унапређења која НСЗ примењује“, каже Ракић и додаје да 
је посебно важно истаћи да смо ми једна од ретких установа 
која је институционализовала и регулисала процес реша-
вања рекламација.

„Омогућили смо кориснику да транспарентно искаже 
своје мишљење о пруженој услузи - своје незадовољство 
или евентуалну ускраћеност неких права и да се то веома 
ефикасно реши. Треба бити свестан стања на тржишту рада 
и чињенице да ми радимо у отежавајућем окружењу и зато 
настојимо да услуга коју смо у могућности да пружимо буде 
што квалитетнија и да тако постигнемо већи степен задо-
вољства корисника. Уколико нисмо у могућности да посре-
дујемо за посао, морамо пружити све потребне информације 
и смернице“, каже Зоран Ракић и додаје да је применом про-
цесног модела успостављено праћење и мерење успешности 
кључних процеса рада, кроз дефинисане индикаторе учинка. 
На тај начин је омогућено стално преиспитивање пословног 
система, а самим тим и његово унапређење.

„Квалитет услуге је могуће стално унапређивати, што је 
наша кућа поставила као један од примарних циљева. У пла-
ну нам је да наставимо да радимо на унапређењу организа-
ције рада, а сходно томе и докумената СУК, што подразумева 
стални надзор и обуку запослених, како би утврђене стан-
дарде могли да примењују. Поред тога, у наредном периоду 
треба унапредити и информисаност јавности о квалитету 
услуга НСЗ, као и сарадњу са свим заинтересованим инсти-
туцијама и установама и по могућству успоставити зајед-
ничке процедуре. Кроз друштвено одговорно пословање НСЗ 
тежиће се комплексном и свеобухватном оквиру управљања 
организацијом обавезног социјалног осигурања“, напомиње 
Ракић и додаје да је у целом процесу ослушкивање клијен-
та и излажење у сусрет његовим захтевима у средишту целе 
приче.

Двадесет незапослених са евиденције Филијале за 
град Београд НСЗ, који су успешно завршили обуку 
из енглеског језика у организацији Школе страних 
језика “International House Syllabus”, крајем новем-

бра добило је сертификате - почетни 2 (А1а) и средњи 1 (Б1б).
Обуку су држали наставници енглеског језика из Ср-

бије, Америке и других земаља, којима је ова едукација ис-
товремено била пут до престижног сертификата - University 
of Cambridge CELTA обуке за наставнике енглеског језика у 
Србији, коју реализује International House Syllabus школа 
страних језика (акредитовани центар ЕА025). Ова интензивна 
обука омогућава наставницима да добију међународну ква-
лификацију за рад у настави енглеског језика са одраслим 
полазницима и представља престижну квалификацију коју 
послодавци широм света признају као сигуран индикатор 
високог стандарда наставе енглеског језика..

Захваљујући дугогодишњој успешној сарадњи Нацио-
налне службе за запошљавање и школе “International House 
Syllabus”, преко 300 лица са евиденције незапослених је до-
било бесплатну обуку енглеског језика. Важан део CELTA 
обуке представља рад у самој настави. Акценат је на кому-
никативном приступу и сви полазници по завршеној обуци 

унапређују своје знање енглеског за један ниво, по скали Ев-
ропског заједничког оквира (CEFR нивои) и добијају практич-
на знања како да користе енглески језик у пословне сврхе. 

На тај начин се свима који су учествовали у обуци по-
већавају шансе на тржишту рада - незапосленима да лакше и 
брже дођу до посла, а професорима престижну међународну 
квалификацију.

АКТУЕЛНО   НСЗ је 2009. постала прва 
организација у јавном сектору Србије која је 

применила међународне стандарде квалитета у 
пружању услуга

Успешно завршена обука 20 незапослених са евиденције Филијале за град Београд

КОРИСНИК У 
ЦЕНТРУ ПАЖЊЕ

ШАНСА ВИШЕ УЗ ЈЕЗИК ВИШЕ
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АКТУЕЛНО   Немачка компанија 
„Фрезенијус медикал кер“ Србија отворила 

нову фабрику у Вршцу

Презентација корисничког упутства 
Пореске управе и услуга НСЗ 

послодавцима

ФАБРИКА ЗА 
1.150 РАДНИКА

ПРАВО НА 
ПОВРАЋАЈ

У градњу новог објекта немачка 
страна уложила 16 милиона евра, а 

Србија 3,8 милиона евра

Немачка компанија „Фрезенијус медикал кер“ Србија, 
специјализована за производњу потрошног мате-
ријала за хемодијализу, отворила је нову фабрику у 
Вршцу, у којој ће радити око 1.150 радника. Врпцу је 

пресекао премијер Србије Александар Вучић, поручивши 
да очекује да ће број запослених у тој компанији бити и већи. 
Подсетио је да су рокови градње вршачке фабрике потпуно 
испоштовани, односно да је он ту био пре тачно 15 месеци, 
када је речено да ће радови бити завршени у том року.

„То је доказ да је Србија посвећена свом раду и да може 
да направи такву фабрику у предвиђеном року, али је лакше 
када се ради уз помоћ партнера из Немачке“, рекао је Вучић.

Нова фабрика у Вршцу простире се на 15 хиљада метара 
квадратних, и по речима премијера, право је ремек-дело, у 
чију градњу је немачка страна уложила 16 милиона евра, а 
Србија 3,8 милиона евра, преко Сиепе.

„У фабрици“, додао је премијер, „има много високооб-
разованих кадрова из Србије, не само са средњом стручном 
спремном, а плата је драматично изнад просека и износи око 
63.000 динара месечно“. Договорено је и да се више улаже у 
услове у којима се ради дијализа и у државним установама, 
што би смањило путовања у иностранство.

Виши потпредседник сектора организације производње 
производа за дијализу на глобалном нивоу Петер Палмк-
вист је поручио да је отварање фабрике фантастичан догађај 
за компанију и да је она у Србији остварила одличне резулта-
те у последње три деценије. Нагласио је да је компанија уло-
жила 16 милиона евра и отворила нових 429 радних места.

У Регионалној привредној комори у Нишу одржана је 
презентација корисничког упутства у вези са оства-
ривањем права на повраћај дела плаћених пореза и 
доприноса. Такође, представљене су и услуге посло-

давцима које пружа Национална служба за запошљавање. 
Скуп је отворио Драган Костић, председник Регио-

налне привредне коморе у Нишу, а на питања великог броја 
послодаваца одговоре су давали Слађана Јанић, директор 
Центра Ниш Пореске управе и Бобан Матић, директор Фи-
лијале Ниш НСЗ.

Догађај који је Регионална привредна комора Ниш реа-
лизовала  у сарадњи са Националном службом за запошља-
вање и Пореском управом, наишао је на одличан пријем код 
послодаваца.

„Ово је јако лепо организовано и добро је што сам има-
ла прилику да директно представницима Пореске управе и 
НСЗ поставим питања која сам имала“, истакла је Милена 
Аранђеловић, из компаније Пекара „Бранковић“.

„Представили смо сет услуга које Национална служба за 
запошљавање пружа послодавцима, и то без икакве новча-
не надокнаде. Овакви сусрети са послодавцима су одлична 
прилика да се добију и повратне информације, како би услуге 
које пружамо биле још квалитетније“, изјавио је Бобан Матић, 
директор нишке филијале НСЗ.

У организацији Филијале Врање НСЗ, 1. децембра почела је обука за помоћног фризера за особе са ин-
валидитетом. На основу анализе индивидуалних планова запошљавања изабрано је 5 полазница, које ће 
теоријска и практична знања стицати у просторијама салона „Ивер стил“ у центру Врања. Извођач обуке је 
Народни универзитет Ниш.

У просторијама Центра за развој локалних услуга социјалне заштите у Врању реализује се обука за 
израду алуминијумске и ПВЦ столарије. Након две недеље теоријске обуке прешло се на практични део, у 
просторијама ПТР „ЕРД-ПЛАСТ“ у Врању. 

У разговору са полазницима стиче се утисак да постоји велика заинтересованост и мотивисаност канди-
дата, као и нада да ће помоћу стечених знања након обуке повећати своје шансе за посао. Обе обуке трајаће 
до почетка фебруара, а за то време полазници имају право на новчану помоћ, право на пратиоца, као и на 
плаћене путне трошкове. Т.Арсић

ВРАЊЕ 

ОД ФРИЗЕРАЈА 
ДО СТОЛАРИЈЕ 
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Увидом у 2.020 предмета за материјално обезбеђење у 
Рожајама, радна група Министарства рада и социјал-
ног старања Црне Горе утврдила је да 503 предмета 
нису у складу са Законом о социјалној и дечјој зашти-

ти и да не испуњавају услове за даље коришћење права 
- рекао је црногорски министар рада и социјалног старања 
Предраг Бошковић.

Он је представио досадашње резултате увођења со-
цијалног картона - Информационог система социјалног ста-
рања (ИССС) у Рожајама, софтверског решења које је урадила 
београдска компанија „С&Т Србија“, о чему смо писали у јед-
ном од ранијих бројева „Послова“.

Ревизијом предмета у Центру за социјални рад Рожаје 
контролисано је 3.868 предмета, који се односе на оствари-
вање права на материјално обезбеђење, додатака за децу, 
додатака за негу и помоћ и личну инвалиднину.

„На основу радне способности донета су 154 решења о 
укидању права. На основу пунолетства члана фамилије, што 
је други разлог за укидање права, током ревизије пронашли 
смо случај да породица прима материјално обезбеђење по 

основу малолетног детета које је рођено 1979. године. Донели 
смо 129 решења о укидању овог права из поменутог разлога. 
Због поседовања имовине донета су 54 решења о укидању 
права на материјално обезбеђење“, казао је Бошковић.

У овом граду је било 110 особа које су без законског ос-
нова примале материјално обезбеђење у периоду од пет до 
девет година, а у 54 случаја од 10 до 24 године.

„Увођење ИССС нема за циљ укидање социјалних да-
вања, већ стварање могућности да право на њих остварују 
грађани који се налазе у стању социјалне потребе и у неком 
наредном периоду сагледа могућност повећања социјалних 
давања. Много је уложено у имплементацију ИССС и поред 
великих отпора које смо имали са разних страна. До краја го-
дине ћемо имати унете податке у свим центрима за социјал-
ни рад о корисницима социјалних давања“, рекао је Бошко-
вић. Министарство је покренуло дисциплински поступак у 
циљу утврђивања одговорности запослених.

„Доношењем Закона о социјалној и дечијој заштити и 
увезивањем информационих система 10 државних институ-
ција створили су се услови за реализацију социјалног кар-
тона“, сматра Бошковић. Овај систем, између осталог, уводи 
се како би се омогућио потпуни увид у социјална давања и 
спречило да права на материјална давања остварују они који 
нису у стању социјалне потребе.

Усвајање новог Закона о плани-
рању и изградњи и увођење 
електронских грађевинских доз-
вола представљају најбољу шан-

су да Србија забележи скок на листи 
Светске банке, показала је анализа НА-
ЛЕД-а. Да би се дошло до одобрења за 
градњу, у просеку је потребно 264 дана, 
а проста примена законских рокова по-
стављених различитим институцијама, 
које морају да издају бројна одобрења 
пре него што се уопште дође до подно-
шења захтева, као и пуна имплемента-
ција система е-дозвола, могла би да нас 
помери навише за око стотину места у 
тој категорији, наводи се у анализи.

„Наша земља је на новој листи 
Светске банке на 91. месту од 189 зе-
маља и у односу на Дуинг бизнис 2014 
пала је за 14 места. Најлошији резултат 

остварили смо у категорији брзине из-
давања грађевинских дозвола, где смо 
на 186. месту. Иза нас су још само Ери-
треја, као и Сирија и Либија, у којима 
траје грађански рат“, наводи НАЛЕД.

Додаје се да је у извештају Светске 
банке за 2008. Србија била 149. по ефи-
касности система издавања дозвола и 
налази се у сталном паду. Због тога је 
НАЛЕД, у сарадњи са ГИЗ-ом и УСАИД-
ом, покренуо иницијативу за увођење 
јединственог система на националном 
нивоу за електронско издавање грађе-
винских дозвола. Министарство грађе-
вине је ове године ту идеју прихватило 
и почело да ради на имплементацији, 
кажу у НАЛЕД-у. Процена НАЛЕД-а 
показује да бисмо одговорношћу ин-
ституција да поштују законске рокове, 
као и увођењем система електронских 

грађевинских дозвола омогућили да се 
отвара четири пута више градилишта 
него што је то сада случај. Осим тога, 
е-дозволе могле би да смање трошко-
ве прибављања одобрења за изградњу, 
које је сада у Србији пет пута скупље у 
односу на земље Европе, а више од 20 
пута у односу на чланице ОЕЦД.

Најбоље пласирана земља региона 
у области грађевинских дозвола је Ма-
кедонија, на 89. месту, која је направила 
до сада највећи скок на листи, а даљи 
успон тек следи, јер је прошле године 
у тој земљи заживео систем е-дозвола 
преузет из Сингапура. Следи Словенија 
на 90. месту, Црна Гора на 138., а у на-
шем друштву су Хрватска на 178. и БиХ 
на 182. месту.

АКТУЕЛНО   Породица примала 
материјално обезбеђење по основу 
малолетног детета рођеног 1979.

Трошкови прибављања одобрења за изградњу у Србији пет пута већи у односу на 
земље Европе, а више од 20 пута у односу на чланице ОЕЦД

ДЕТЕ ОД 35 
ГОДИНА

После увођења електронског социјалног 
картона, само у Рожајама „упецано“ 
110 особа које су без законског основа 

примале материјално обезбеђење

Најлошији резултат остварили смо у категорији брзине издавања грађевинских 
дозвола - 186. место, иза нас су само Еритреја, Сирија и Либија

ШТО ПРЕ УВЕСТИ СИСТЕМ Е-ДОЗВОЛА
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Филијала Крагујевац је организовала Сајам запо-
шљавања у Аранђеловцу, у просторијама Дома 
омладине. На сајму је учествовало 20 послодаваца 
из Аранђеловца, а у понуди је било преко 60 слобод-

них радних места. 
Послодавци су тражили продавце, шиваче, конобаре, 

зидаре, армираче, тесаре, помоћне грађевинске раднике... 
Највећи број слободних радних места понудило је предузеће 
„Пештан“ д.о.о. - за послужиоце машина за прераду полимера 
и магационере. Ово предузеће је у току 2014. године запос-
лило 100 лица са евиденције незапослених и по том основу 
добитник је захвалнице поводом Дана НСЗ за 2014. годину.

Незапослена лица су велико интересовање показала и 
за понуде слободних радних места у ДОО „Фортуна маркет“ и 
ДОО „Три О“ - за продавце, затим за шиваче, пегларе и чиста-
че у DOO „Šumadija productio“ и за зидаре, армираче, тесаре, 
керамичаре у DOO “Exsitоr“ и ДОО „Зидар престиж“.

Свечаном отварању сајма присуствовали су и представ-
ници локалне самоуправе, која константно подржава рад 
Националне службе и препознаје значај свих активности и 
мера које спроводи НСЗ, а све у циљу повећавања запошља-
вања.

Присутнима се обратила и Десанка Миланов, пред-
седница Скупштине Општине Аранђеловац, која је истакла 
значај одржавања сајмова и изразила задовољство због 
чињенице да је манифестацију посетио велики број младих. 
Такође, навела је и да Општина Аранђеловац у 2015. години 
планира издвајање знатних средстава за реализацију про-
грама запошљавања.

„До сада је у Аранђеловцу одржано седам сајмова запо-
шљавања. Први сајам одржан је 2006. године. Надам се да 
ћемо удруженим снагама и у наредним годинама успешно 
реализовати ову активну меру која доприноси повећавању 
запошљавања. Јасно је да само заједничким деловањем и 
сарадњом можемо да решавамо проблем незапослености и 
запошљавања у вашој општини“, навела је директорка Фи-
лијале Крагујевац Горица Бачанин.

Према последњим подацима, на евиденцији незапосле-
них у Аранђеловцу налази се 5.150 лица. У току 2014. године, 
кроз програм јавних радова ангажовано је 20 незапослених 
особа са инвалидитетом. 

Највећи број слободних радних места понудило предузеће „Пештан“ д.о.о., које је у 
току 2014. године запослило 100 лица са евиденције незапослених

АКТУЕЛНО   Сајам запошљавања у Аранђеловцу

„ПЕШТАН“ – ШАМПИОН 
ЗАПОШЉАВАЊА

Пројекат Ужичког центра за људска права и демократију и Филијале Ужице НСЗ

ПАРТНЕРСТВОМ ДО ПОСЛА ЗА МЛАДЕ

Национална служба за запошљавање - Филијала Ужице учествује у пројекту „Партнерством до посла за младе“, 
преко кога ће пет младих незапослених добити прилику да се преквалификују за послове заваривача, стекну 
одговарајуће међународне сертификате и стално запослење у предузећу „Јединство - Металоградња“ АД, Севојно.
Директорка ужичке филијале НСЗ Зорица Милошевић истакла је да је партнерство прави пут за решавање про-

блема и да је Национална служба за запошљавање увек отворена за учешће у пројектима који за циљ имају побољшање 
положаја младих и решавање проблема незапослености.

„Овим пројектом се препознају иницијативе у области омладинског сектора на локалном нивоу и подстиче сарадња 
и партнерство између удружења и канцеларија за младе, што нам потврђује колико је партнерство битан процес за реша-
вање општедруштвених проблема, па и незапослености. Ужичка филијала НСЗ се са задовољством прикључила осталим 
партнерима у реализацији овог пројекта, кроз информисање, пријем захтева, тестирање и селекцију младих незапосле-
них који су показали интересовање да се обуче за вариоце и на тај начин дођу до посла. Са сигурношћу могу да кажем 
да ће се Филијала Ужице НСЗ и убудуће прикључити свим иницијативама које за циљ имају побољшање положаја и 
смањење незапослености младих“, рекла је Зорица Милошевић.

„Пројекат се бави проблемом незапослености младих у граду Ужицу и у општини Севојно. Основна сврха је додатно 
образовање младих особа за обављање послова заваривача по стандардима CRPS ISO 9606-1, за којим постоји дугорочна 
потреба на тржишту рада. Очекивани ефекат је да се 5 младих људи на основу сертификата и практичног знања стеченог 
обуком у трајању од 60 дана запосли у предузећу „Јединство - Металоградња“АД, Севојно. Одабрани кандидати ће након 
тестирања и селекције у НСЗ, као и обављеног лекарског прегледа, потписати уговоре о учешћу у програму преквалифи-
кације за вариоце. Обука ће бити реализована у Институту ‚Гоша‘ у Смедеревској Паланци, након чега ће кандидати доби-
ти двојезичне сертификате“, рекла је Гордана Савић, координаторка из Ужичког центра за људска права и демократију.

Биљана Терзић
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Просечна месечна исплаћена 
нето плата по запосленом у Хр-
ватској за септембар ове годи-
не износила је 5.442 куне (707 

евра). То је номинално 1,3 одсто, а реал-
но два одсто ниже у односу на претход-
ни месец, показују подаци Државног 
завода за статистику (ДЗС).

Ипак, у односу на септембар про-
шле године, просечна нето плата за 
овогодишњи септембар номинално је 
била виша 0,3 одсто, а реално 0,5 од-
сто, преноси Тпортал. Највећа просеч-
на нето плата за септембар, од 10.067 
куна, исплаћена је запосленима у ваз-
душном саобраћају. Истовремено, нај-
ниже нето плате имали су запослени у 
производњи одеће, који су за септембар 
примили у просеку 2.990 куна.

Боље милом него силом

И словеначки премијер Миро Це-
рар позвао је синдикате да прихвате 
предлог владе о рестрикцијама плата у 
јавном сектору за идућу годину. Церар 
је нагласио да би влада у супротном 
била присиљена да донесе интервент-
ни закон, али и обећао да ће те рестрик-
ције бити последње за које се његова 
влада одлучује.

„То би биле последње рестрикције, 
а плате би могле да расту већ од 2016. 
године“, казао је Церар након састанка 
владе и врха коалиције посвећеног до-
говору са синдикатима, пред скорашње 
доношење буџета за наредну годину. 

Премијер је владиним преговара-
чима поручио да уложе максимални 
напор да дође до компромиса. Синди-
кати су, наводи Хина, до сада изјављи-
вали да не пристају на владин ултима-
тум и најавили демонстрације. 

Влада жели да на рачун плата у 
јавном сектору у буџету за наредну 
годину, поред 313 милиона уштеда на 

основу већ важећег закона о платама, 
осигура додатне уштеде од још 127 ми-
лиона евра, што би захтевало смањи-
вање масе плата за три процента. 

Просечна плата Македонаца 
342 евра

Просечна нето плата у Македо-
нији у септембру ове године износила 
је 21.278 денара (342 евра), што је за 
један проценат више него у истом ме-
сецу лани. Овом повећању на међуго-

дишњем нивоу допринеле су више про-
сечне месечне нето плате исплаћене 
по запосленом у секторима: уметност, 
забава и рекреација за 7,8 одсто, грађе-
винарство за 7,0 процената и рударство 
и вађење камена за 6,6 процената, обја-
вио је Државни завод за статистику у 
Скопљу.

Раст просечне нето плате по запос-
леном у септембру, у односу на прет-
ходни месец, забележен је у следећим 
секторима: пољопривреда, шумарство 
и рибарство - за 3,5 одсто, прерађивач-
ка индустрија - за 2,4 процента и грађе-
винарство - за 1,8 одсто. 

Према подацима македонске ста-
тистике, у септембру ове године про-
сечна месечна бруто плата по запос-
леном износила је 31.169 денара (500 
евра). У Македонији 0,9 одсто запосле-
них није примило плату за септембар 
2014.

Грађевинци екс-Ју заједно 
до посла

Грађевинске фирме бивше Југосла-
вије формираће конзорцијуме, како би 
заједнички лакше могле да конкури-
шу на трећим тржиштима. Грађевина-
ри очекују да се на тај начин врате на 
тржишта Либије, Египта, Ирака и Ал-
жира, јер ће тако решити проблеме од-
лива висококвалификованих кадрова, 
добијања банкарских гаранција, као и 
неадекватну политичку и дипломатску 
подршку својих држава, преноси пор-
тал 24.вести.мк.

За лакше испуњавање услова које 
прописују тендери објављени у земља-
ма Блиског истока, грађевинари из 
региона ће формирати базу података 
предузећа из свих земаља које су заин-
тересоване за сарадњу и учешће у кон-
зорцијумима, а она ће садржати подат-
ке као што су референце, расположиви 
ресурси, стручни кадар и годишњи 
промет. 

Очекује се да ће у наредном перио-
ду у земљама Блиског истока почети 
улагања у инфраструктуру и изградња 
путева, мостова, насипа и железничких 
пруга. Предвиђено је да носиоци посла 
буду компаније које већ имају референ-
це на трећим тржиштима, а друге ће се 
укључити у извођење радова обезбеђи-
вањем грађевинских машина, банкар-
ских гаранција и радне снаге.

САЗНАЈТЕ ВИШЕ   Колика су примања запослених на простору екс-Југославије

ОД ЕВРА ДО ДЕНАРА
Хрватима плате пале на 707 евра. Словеначка влада у буџету за 2015. на рачун 

плата у јавном сектору уштедеће 313 милиона евра. Просечна нето плата у 
Македонији износила је 21.278 денара (342 евра)
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Два портала за онлајн послове - Elance и oDesk показују 
да ће послодавци потрошити 930 милиона долара у 
2014. години за ангажовање фриленс (freelance) рад-
ника. Ово је добра вест за фриленсере широм света, 

којима се месечна зарада повећала за 50 одсто у току прет-
ходних 5 година. Будући да је у овом периоду владала свет-
ска криза, прогнозира се да ће се њихова зарада значајно 
повећати у наредном периоду.

Да је могуће почети као фриленсер и постати милионер, 
показује прича Џошуе Ворена (Joshua Warren), веб дизајне-
ра из Даласа, који је почео да ради као фриленсер и успео да 
изгради успешан бизнис. У почетку је радио за 15 долара по 
сату на oDesk порталу за онлајн послове. Након што је урадио 
неколико успешних послова, почео је да зарађује до 85 дола-
ра по сату и убрзо имао више клијената него што је могао да 
постигне. Одлучио је да оснује своју компанију, у којој данас 
зарађује преко милион долара годишње. 

У Србији, такође, има примера фриленсера који зарађују 
радећи од куће. Милош Вујинић, који се школовао на одсе-
ку за графички дизајн на ИТ Академији (ITAcademy), најпре 
је победио на конкурсу за дизајн логоа на сајту 99designs.

com, познатој платформи за онлајн продају дизајнерских ре-
шења, а затим је наставио да ради и зарађује као фриленсер 
преко овог сајта. 

Процене су да многи фриленсери у Србији на овај начин 
зарађују и неколико просечних плата. Цена просечног рад-
ног сата српских фриленсера на Elance.com у 2012. години 
била је скоро 20 долара. Значи, ако ради осам сати дневно, 
фриленсер може да заради 160 долара дневно, што је скоро 
половина просечне плате у Србији, па сами израчунајте. 

Статистике платформе Elance.com говоре да смо по ква-
литету и обиму посла међу најбољима у свету. Конкретно, 
Србија је у 2012. години више од 5 милиона долара зарадила 
на Elance-у и годину завршила као 12. на свету и 5. у Евро-
пи, испред Аустралије, Немачке, Шпаније, Италије, Немачке, 
Француске, Турске и других.

У будућности ће услови рада постајати све флексибил-
нији, тржиште глобално, а фриленс послови се идеално ук-

лапају у овакве услове. Највећа предност сајтова за онлајн 
послове јесте што свако са практичним ИТ знањем може да 
ради и зарађује на овај начин. Платформе за фриленс посао 
од куће највише користе ИТ стручњаци, као што су веб де-
велопери, графички и веб дизајнери. Потребно је око годи-
ну дана обуке да се науче основе веб програмирања, како 
направити једноставан веб сајт или веб апликацију. За ди-
зајнере су, такође, у понуди велике могућности. Познавање 
програма за рад са компјутерском графиком, као што су Фо-
тошоп или Илустратор, омогућиће некоме ко има таленат за 
дизајн да прави и продаје логотипе, банере или комплетан 
визуелни идентитет за компаније које се налазе хиљадама 
километара далеко.

Праве муке почињу када дође време за наплату. Да би 
новац био уплаћен на рачун корисника потребан је сервис 
који ће у томе посредовати. Потребно је, пре свега, отвори-
ти девизни рачун, а затим тај рачун повезати са неким од 
посредника који ће узимати провизију за сваку уплату коју 
изврше. Да би се рачун повезао са посредничким сервисима, 
неопходно је да банка изврши једну трансакцију са симбо-
лично мало новца. Након тога банка добија код, којим корис-
ник рачуна верификује свој налог на посредничком сервису 
и уплате могу да теку редовно. 

САЗНАЈТЕ ВИШЕ   Напредне технологије 
омогућавају све лакши и комотнији рад

ПОСАО 
БУДУЋНОСТИ

Послодавци ће потрошити 930 милиона 
долара у овој години за ангажовање 

фриленс радника. Цена просечног радног 
сата српских фриленсера на Elance.com 

била је скоро 20 долара

Србија је 2012. зарадила на Elance-у више од 5 
милиона долара и завршила као 12. на свету и 5. 
у Европи, испред Аустралије, Немачке, Шпаније, 

Италије, Немачке, Француске, Турске…

 Праве адресе 
Популарни веб сајтови за проналажење фриленс 
послова:

Elance.com – водећа светска платформа за рад преко ин-
тернета, нуди послове за софтверске инжењере, програ-
мере апликација, веб и графичке дизајнере, копирајтере, 
истраживаче тржишта, аналитичаре података, маркетинг 
стручњаке за друштвене медије и слично. Има преко 2 ми-
лиона корисника.
Freelancer.com – нуди хонорарне послове у области ИТ, 
маркетинга, новинарства, превођења, консалтинга.
oDesk.com – нуди фриленс послове за дизајнирање сајто-
ва, програмирање, СЕО, прављење мобилних апликација, 
писање занимљивог садржаја и слично.
Worker.com – онлајн портал и виртуелна берза послова 
која омогућава да се повежу послодавци и они који желе 
да зараде. Добијање послова функционише по систему 
тендера.
Themeforest – служи за продају и куповину ХТМЛ тем-
плејта, као и тема за популарне цмс платформе. Цене се 
крећу од 5 долара до 40 долара.
99designs.com – сајт који садржи велики број конкурса у 
вези са дизајном. Лого дизајн је по броју конкурса највише 
заступљен, а постоје још и конкурси за веб дизајн, банере, 
штампани материјал... Цене се крећу од 149 долара, па све 
до пар хиљада долара.
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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)


