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запошљавање врати на ниво пре кризе
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УВОДНИК

ФОРМУЛА УСПЕХА
Да је у Србији могуће запослити раднике и без суб-

венција, а при томе имати статус најпожељнијег посло-
давца у региону, говори искуство овогодишњег добит-
ника признања Националне службе за запошљавање. 
Предузеће „Пештан“ из Аранђеловца запослило је ове 
године 100 лица са евиденције НСЗ. О овом и другим 
добитницима награде НСЗ Србије пишемо у Пословима.

Од брзорастуће чачанске компаније „Алти“, која је 
почела као мала породична фирма са три запослена, а 
данас има 680 радника, међу којима је и 11 особа са ин-
валидитетом, до Бабушнице и „Лисце“, која је у протекле 
две године запослила 70 нових радника. Да је за успех 
неопходна и успешна пословна идеја, говори искуство 
Невенке Кочиш. „Т&Т ВЕТ“ је покренула маја прошле 
године у Палићу, уз финансијску подршку НСЗ. Врло 
брзо се појавила потреба за запошљавањем нових рад-
ника, па је у кратком року запослено пет људи. 

Међу добитницима награде НСЗ је и предузеће 
„БКГ“ из Аде, основано 1965. године, као породична ра-
дионица за израду кожне галантерије. Шта данас ради 
ова фирма три генерације, можете да прочитате на на-
шој четвртој страни. 

Да запошљавање ни у Европи више не функциони-
ше по принципу „шведског стола“, говори податак да је 
број незапослених у Француској у октобру достигао чак 
5,46 милиона људи, док ће Грчкој бити потребно бар 20 
година да би запошљавање вратила на ниво пре кризе. У 
Хрватској је у новембру стопа регистроване незапосле-
ности порасла са октобарских 18,7 на 19,2 одсто, што је 
трећи месечни раст заредом. Број незапослених у Шпа-
нији увећан је у октобру за готово 80.000 у односу на 
претходни месец, а број дугорочно незапослених у Аус-
трији удвостручио се у поређењу са новембром прошле 
године. 

У САД је у новембру отворена чак 321.000 нових 
радних места, што је највећи месечни број у последње 
три године. Тим и другим трендовима незапослености 
бавимо се у нашој Теми броја. 

Незапосленост остаје и у наредној години највећи 
проблем светске економије, а Србија није усамљено 
острво у глобалном процесу решавања овог питања. 
У овој години у Србији је смањен број незапослених за 
54.000 лица, односно за 6,9 одсто и стопа незапосле-
ности износи 17,6 одсто. Број запошљавања са евиден-
ције НСЗ у периоду јануар - новембар 2014. године изно-
си око 215.000, што представља повећање за девет одсто 
у односу на исти период претходне године.

Зоран Мартиновић, директор Националне службе 
за запошљавање, у свом обраћању читаоцима на трећој 
страни Послова, упозорава да ће и наредна, 2015. година, 
бити година изазова и борбе за свако ново радно место.

А да та борба мора да има системски карактер, го-
вори искуство из најближег комшилука. Румунија убира 
плодове системског привлачења инвеститора на пољу 
ИТ, тако да је у последњој деценији софтверски инжењер 
у Румунији пет пута повећао своја месечна примања. 
Зато информатичари не одлазе из земље, јер знају да на 
Западу неће имати бољи стандард од оног који тренутно 
уживају. О томе на страни Горе-Доле. 

На страни Сазнајте више сазнаћете зашто су слове-
начки интелектуалци против приватизације државних 
фирми и зашто не желе да буду „надничари у властитом 
винограду“.

Милош Чолић
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Поштовани
читаоци,

Последњих година, услед после-
дица економске кризе, тран-
зиционих процеса, смањене 
привредне активности и дру-

гих фактора, проблеми незапослених у 
Србији били су јаче изражени, што је у 
првој половини 2012. године кулмини-
рало веома високом стопом незапосле-
ности - од 26 процената.

Иако је проблем незапослености у 
Србији и даље веома видљив, тренут-
ни подаци охрабрују, јер показују да 
се у другој половини ове године стопа 
незапослености знатно смањила. Пре-
ма подацима из Анкете о радној снази 
Републичког завода за статистику за 
III квартал 2014. године, стопа незапос-
лености износи 17,6 процената (за ста-
новништво старије од 15 година), што 
представља смањење од 2,7 процената 
у односу на II квартал, a 3,2 процента у 
односу на I квартал.

Упоређивање података о броју не-
запослених на евиденцији НСЗ с почет-
ка и краја 2014. показује смањење за 
54.000 лица, односно за 6,9 процената. 
Наиме, у фебруару ове године број не-
запослених достигао је вишегодишњи 
максимум - преко 793.000, да би у но-
вембру на евиденцији НСЗ било регис-
тровано 739.000 лица.

Са друге стране, број запошља-
вања са евиденције НСЗ у периоду ја-
нуар - новембар 2014. године износи 

око 215.000, што представља 
повећање за 9 процената у од-
носу на исти период претходне 
године. Међу факторе који су 
имали утицаја на ове позитивне 
промене можемо сврстати доно-
шење важних системских зако-
на, посебно Закона о раду, али и 
других закона и мера Владе, као 
и појачан инспекцијски надзор, 
који је утицао на смањивање 
рада у сивој зони.

За реализацију програма и 
мера активне политике запошљавања 
(АПЗ), у складу са Националним акцио-
ним планом запошљавања (НАПЗ) за 
2015. годину, планирано је око 2,8 ми-
лијарди динара и 500 милиона за про-
граме за запошљавање ОСИ. Када је реч 
о редовним програмима, планирана је 
додела субвенција за самозапошља-
вање и ново запошљавање, као и реали-
зација јавних радова.

Такође, планирамо и суфинанси-
рање програма и мера АПЗ у сарадњи 
са локалним самоуправама, у висини 
између 300 и 400 милиона динара. 
Наведеним средствима биће суфинан-
сирани програми: стручна пракса, сти-
цање практичних знања, јавни радови 
и субвенције за самозапошљавање.

Кроз пројекат ИПА 2012 започеће 
реализација обука за тржиште рада и 
биће подржан рад клубова за тражење 
посла и центара за информисање и про-
фесионално саветовање. Са Светском 
банком договара се сарадња на развоју 
индикатора учинка рада филијала, као 

и јачању компетенција запослених у 
Националној служби.

Планиран је даљи развој моде-
ла интегрисаних услуга за кориснике 
новчане социјалне помоћи, а посебна 
пажња биће усмерена ка вишковима 
запослених. Брига о незапосленим ли-
цима која активно трагају за послом, ја-
чање веза са послодавцима, локалним 
самоуправама и свим другим субјекти-
ма који могу утицати на запошљавање, 
остаће приоритети Националне службе 
за запошљавање. 

И наредна, 2015. година, биће за 
све нас година изазова и борбе за сва-
ко ново радно место. Циљ Владе Србије 
и НСЗ је да се у наредној години стопа 
незапослености одржи на нивоу испод 
20 одсто, а очекивано повећање прив-
редне активности свакако ће утицати и 
на отварање нових радних места.  

До тог циља заједно ћемо пре 
стићи.

Уз срећне наступајуће празнике, 
желим Вам добро здравље и лични ус-
пех!

Зоран Мартиновић, директор Националне службе за запошљавање

ГОДИНА ИЗАЗОВА
И БОРБЕ ЗА СВАКО 
НОВО РАДНО МЕСТО

Зоран Мартиновић 

Национална служба је данас 
институција од које се очекује да увек 
има јасан одговор на највећи број 
проблема са којима се тржиште рада 
суочава.

У периоду од фебруара до новембра 
2014. смањен је број незапослених лица 
на евиденцији НСЗ за 54.000, односно 
за 6,9%.

Број запошљавања са евиденције НСЗ у 
периоду јануар - новембар 2014. године 
износи око 215.000, што представља 
повећање за 9% у односу на исти 
период претходне године.
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Предузеће БКГ основано је 1965. године, као породич-
на радионица за израду кожне галантерије. Прво су 
производили кожне каишеве, а касније, као одговор 
на захтеве тржишта, почели су да производе и кожне 

ташне. Данас се предузеће састоји из два дела и обе фирме 
се баве израдом ташни. БКГ производи углавном спортске и 
разне друге ранчеве, док „Белмил тим“ производи школске 
торбе. Поред тога, мањи део производње чине ташне за лап-
топ, промотивне ташне и друго.

„Свет око нас константно се мења. Да би наше преду-
зеће и у наредним деценијама наставило да буде успешно, 
морамо да држимо корак са временом, да разумемо моду и 
потребе тржишта. Данашњи произвођачи текстила и коже 
налазе се пред великим изазовом због велике конкуренције 
на тржишту, зато смо поносни што наши производи могу да 

одговоре захтевима европског квалитета. Уз вишегодишње 
искуство, трудимо се да поверење наших купаца задржимо 
не само прилагодљивошћу него и најбољим ценама, квали-
тетом и услугом”, каже Бенак Золтан, власник породичног 
предузећа које постоји већ три генерације и у ком се иску-
ство и стручност преносе са колена на колено. 

„Сваки члан управљачког тима има нешто вредно да 
дода и сви верују у заједничке циљеве и вредности које су 
непходне за покретање успешног пословања. Циљ нам је да 
у будућности ширимо своју ‚Белмил‘ колекцију школских 
торби, која за наше купце значи међународно признат ква-
литет и поузданост. Свако дете заслужује анатомску ташну 
која ће потпомагати правилан раст, развој и учешће у про-
цесу образовања, па је наша компанија покренула акцију 
поклањања школских торби свим ђацима првацима на те-

риторији општине Ада”, наглашава Золтан и додаје да је БКГ 
понео титулу друштвено одговорног предузећа, будући да 
запошљавају посебно осетљиве групе становништва: особе 
са инвалидитетом, самохране родитеље, теже запошљиве ка-
тегорије и многе друге.

“Субвенција за запошљавање 34 нова радника у 2014. го-
дини, коју нам је доделила НСЗ, представља наставак тради-
ције добре сарадње јавног и приватног сектора у Републици 
Србији и општини Ада. Марљивим радом и трудом, вишего-
дишњим унапређењем квалитета и континуираном бригом 
о својим запосленима и потрошачима, поносно смо постигли 
статус социјалног партнера и трудићемо се да оправдамо по-
верење које нам је указано, јер богат није онај ко пуно има, 
већ онај ко пуно даје”, каже Золтан и додаје да су ове године 
успешно изградили нови погон, који се простире на 1000m2, 
у складу са европским нормама. 

„Поред тога, купили смо нову технологију, шиваће маши-
не, ЦНЦ кројачку машину и дигитални штампач са пресом. 
У претходне две године инвестирали смо у посао око 500.000 
евра, побољшали ефикасност и продуктивност у раду, а за-
посленима смо обезбедили боље услове рада. Посебно нам 
је важно што смо у радни однос примили око 40 радника. 
У наредне две године имамо у плану да се проширимо и на 
тржиште Блиског истока. Имамо добре услове, због тога што 
ћемо учестовати на сајму Paperworld 2015, у Дубаију, где 
ћемо презентовати наш бренд”, прича Золтан.

ДОБИТНИЦИ НАГРАДЕ НСЗ     Предузеће БКГ из Аде основано је 1965. године, као 
породична радионица за израду кожне галантерије

ФИРМА ТРИ ГЕНЕРАЦИЈЕ
Прво су производили кожне каишеве, а касније и кожне ташне. „Да би наше предузеће 

и у наредним деценијама наставило да буде успешно, морамо да држимо корак са 
временом, да разумемо моду и потребе тржишта“, каже Бенак Золтан, власник овог 

породичног предузећа

  Више од 100 радника
  Предузеће БКГ д.о.о. се налази се у Војводини, у градићу 
Ада, близу мађарске границе. Фабрика са магацинима зау-
зима више од 3500m2 и запошљава више од 100 радника. 
БКГ извози преко 70 одсто целокупне производње, махом 
у земље Европске уније, Швајцарску, Русију, земље бивше 
СФРЈ. Поред 24 земље у које одлазе производи овог преду-
зећа, сада су у плану да освоје и тржиште Блиског истока. 
БКГ д.о.о. и „Белмил тим“ д.о.о. у 2013. години остварили су 
укупан приход од преко 250 милиона динара.

Субвенција за запошљавање 34 нова рад-
ника у 2014. години, коју нам је доделила 
НСЗ, представља наставак традиције 

добре сарадње јавног и приватног секто-
ра у Републици Србији и општини Ада 

„Богат није онај ко пуно има, већ онај 
ко пуно даје”, каже Бенак Золтан

Д.Миланков, А.Б.
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ХРВАТСКА

МЕСЕЦИМА БЕЗ ПЛАТЕ 
39.000 РАДНИКА 

РЕПУБЛИКА СРПСКА

СВЕ МАЊЕ
РАДНИКА

НА БОЛОВАЊУ

ГОРЕ-ДОЛЕ   Румунија убира плодове 
системског привлачења инвеститора на 

пољу ИТ

ПРЕДНОСТИ И МАНЕ  

ИНФОРМАТИЧАРИ 
НЕ ЖЕЛЕ ИЗ ЗЕМЉЕ

 У НЕМАЧКОЈ СЕ 2014. 
ЗАПОСЛИЛО 18.000 

ХРВАТА
Инжењери у ИТ сектору имају пет или 

шест пута већу зараду

Румунски информатичари не желе да одлазе из своје 
земље, јер сматрају да на Западу не би имали бољи 
стандард од оног у коме тренутно уживају. „Нема 
смисла отићи на Запад“, рекао је инжењер Тудор 

Константин, из фирме „Евозон“ у Клужу, за хрватски портал 
ICTbusiness.info. Он је прецизирао да инжењер са седам го-
дина искуства, колико и он има, зарађује 1.700 евра месечно, 
а да би му за живот какав себи може да приушти у Клужу у 
Румунији, у Њујорку била потребна плата од 8.000 евра.

Портал подсећа да је Румунија у протеклих десет година 
доживела значајан узлет на пољу информатичких техноло-
гија (ИТ), да су придобили бројне клијенте за бригу о соф-
тверу, да сјајно послују по питању услуга аутсорсинга и да 
све изгледа идеално, што се одразило и на плате радника у 
том сектору.

У последњој деценији софтверски инжењер у Румунији 
је пет пута повећао своја месечна примања, а само у следећој 
години би њихова плата требало да буде 15 одсто већа него 
у овој.

„То је најбољи показатељ колико им добро иде“, пише 
ICTbusiness.info, прецизирајући да је просечна плата у Руму-
нији 400 евра, а да инжењери у ИТ сектору имају и до пет или 
шест пута већа примања.

Добре прилике у ИТ сектору у Румунији, према оцени 
портала, нису створене преко ноћи. Румунија је препознала 
своју географску позицију, повезала се с азијским земљама, 
понајвише Кином, па тако и кренула у улагања на ИТ плану и 
за мање од десет година стигла ту где јесте.

Према најновијим подацима Пореске управе Хрватске, 
9.359 послодаваца, који имају укупно 38.638 запослених, 
својим радницима месецима не исплаћују плату, пише 
портал Seebiz. На том списку је 7.467 предузећа са 32.901 
запосленим и 1.892 физичка лица, односно приватна пре-
дузетника, који имају 5.737 радника. Пореска управа на тај 
списак ставља послодавце ако су три месеца узастопно или 
три месеца у раздобљу од шест месеци исказали само обра-
чун доприноса без исплате плате.

Трошак Фонда здравственог осигурања Републике 
Српске за боловања у овој години мањи је за скоро 
11 одсто у односу на прошлу годину, а месечно је на 
боловању било око 8.900 радника, преносе бањалучке 

„Независне новине“.
Према подацима Фонда, у односу на претходне годи-

не уочено је знатно смањење броја радника који су били 
на боловању. Примера ради, у 2012. години на боловању се 
у просеку месечно налазило 10.500 осигураника, док је у 
2011. тај број био још већи и износио је 11.500.

„Стопа боловања у РС износи четири одсто, што значи 
да у просеку на 100 радника дневно са посла одсуствују 
четири запослена. Ова стопа се убраја у ниске“, појаснили 
су у Фонду.

Број изгубљених радних дана због боловања по запос-
леном у просеку износи шест. Како је наведено, трошак за 
накнаду плата за време боловања дужих од 30 дана за де-
сет месеци ове године износио је око 7,2 милиона конвер-
тибилних марака (3,6 милиона евра) и мањи је у односу на 
исти период прошле године за 10,8 одсто.

Уочен је пад трошкова фонда за боловања у овој и про-
шлој години, првенствено због тога што се смањује број 
радника на боловању, а и трајање одсуства је смањено.

Од приступања Хрватске Европској унији, око 24 хиља-
де стручних радника добило је радне дозволе за рад у 
Немачкој, наводи се у саопштењу Хрватског економ-
ског савеза у Немачкој (KWVD). При томе је у првих 

пола године од приступања Хрватске ЕУ тај број износио 
око шест хиљада, а у 10 месеци 2014. пристигло их је још 18 
хиљада, прецизирају у KWVD-у, а преноси Тпортал.

У саопштењу се додаје да се за раднике из Хрватске 
који су се запослили у Немачкој тренутно примењују пре-
лазне одредбе у погледу слободе кретања радне снаге, које 
остају на снази две године од приступања државе ЕУ. Пре-
ма приступном уговору, Немачка може постепено да уводи 
слободу кретања радне снаге када је реч о хрватским грађа-
нима и предузећима, што је важило и за друге земље.
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Незапосленост остаје на топ-тен листи Светског еко-
номског форума (WEF) највећих проблема који ће 
пратити светску економију у 2015. години. Заузела 
је друго место, скочивши са прошлогодишњег трећег 

места. Према најновијим подацима, стопа незапослености је 
нижа у односу на 11,9 одсто из октобра прошле године, са-
општио је Евростат и додао да је међу свим чланицама ев-
розоне Немачка у октобру регистровала најнижу стопу неза-
послености, од 4,9 одсто, док је Шпанија имала највишу стопу 
- 24 одсто.

Међутим, иза процената стоје милиони људи: број неза-
послених у континенталној Француској у октобру је достигао 
5,15 милиона, а када се укључе и прекоморски региони чак 
5,46 милиона. На месечном нивоу то је раст од 26.000 неза-
послених. Незапосленост у Француској ће наставити да расте 
све до краја 2015. године, да би у току 2016. почела благо да 
опада, оценила је Организација за економску сарадњу и раз-
вој (ОЕЦД).

У Грчкој, једној од најрањивијих европских привреда, 
економску активност ове године подстакли су туризам, ја-
чање пословног поверења и стабилизација домаће тражње. 
Стопа незапослености, иако и даље на веома високих 26 од-
сто, спустила се са историјског максимума и у 2016. би тре-
бало да износи 24 одсто. Грчка можда излази из тешке шес-
тогодишње рецесије, али ће јој бити потребно бар 20 година 
како би запошљавање вратила на ниво пре кризе, процене су 
Међународне организације рада (МОР). Међу мерама које је 
МОР представио у Атини је и програм запошљавања младих, 
„тежак“ милијарду евра.

Да запошљавање више не функционише по принципу 
„шведског стола“, говори и случај Аустрије, која је први пут 
од 1995. изгубила водећу позицију у ЕУ земље са најмањом 
стопом незапослености. Број незапослених у Аустрији не-
престано расте и иде ка 400.000. У поређењу са земљама 
ЕУ, Аустрија је упркос расту незапослености и даље у групи 
најбољих. По подацима Евростата, у Аустрији незапосленост 
износи 5,1 одсто, чиме је она одмах иза Немачке (4,9 одсто).

По питању незапослености младих, Аустрија са 10 одсто 
налази се на трећем месту, иза Немачке (7,7) и Холандије (9,7). 
Растом незапослености посебно су погођена лица старија од 
50 година, као и странци. Код особа старијих од 50 година 
незапосленост у новембру је порасла 13 одсто, а код странаца 
19,8 процената (89.731). Број дугорочно незапослених (особе 
које дуже од 12 месеци чекају на радно место) удвостручио 
се у поређењу са новембром прошле године. Једина позитив-
на бројка у октобру је смањење незапослености младих из-
међу 15 и 19 година, и то за 3 одсто.

Број регистрованих незапослених у Шпанији увећан 
је у октобру за готово 80.000 у односу на претходни месец, 

указујући на слабљење опоравка четврте по величини прив-
реде еврозоне, показали су званични подаци у Мадриду. Број 
људи без посла је прошлог месеца порастао на укупно 4,5 
милиона, наводи шпанско Министарство рада. Стопа неза-
послености би, према очекивањима, до краја године требало 
да се спусти на 24,2 одсто, а до краја 2015. на 22,2 одсто.

Стопа незапослености у Шпанији од 2007. повећана је 
са 8,57 одсто на 25,73 одсто, док међу младима износи 55,06 
одсто. Влада у Мадриду нада се да ће до краја текуће године 
успети да стопу незапослености обори на 24,2 одсто, односно, 
на 22,2 одсто до краја 2015. године.

Пре кризе, која је у Шпанији избила 2008., постојала је 
генерација младих људи (25 до 40 година) с универзитетском 
дипломом, који су зарађивали не више од 1.000 евра месечно, 
због чега су названи „милеуристас“. Жене, млади и странци 

посебно су погођени овим феноменом. У прошлој години 2,92 
милиона жена примало је минималну плату, или чак мање 
од тога, према 2,84 милиона мушкараца. Такође, 75 одсто 
младих у категорији од 18 до 25 година зарађивало је мини-
малац, док је ова стопа код странаца износила 59 одсто.

У најближем комшилуку, Бугарској, стопа незапосле-
ности порасла је у октобру на 10,7 одсто радно способног 
становништва, са 10,5 одсто у септембру, саопштила је На-
ционална агенција за рад. Агенција додаје да од укупног 
броја нових незапослених особе млађе од 30 година чине 28,5 
одсто.

ТЕМА БРОЈА   Незапосленост и у 2015. години остаје највећи проблем светске економије

Број незапослених у континенталној 
Француској у октобру је достигао 5,15 
милиона, а са прекоморским региони-

ма чак 5,46 милиона људи

ИЗА ПРОЦЕНАТА
СТОЈЕ МИЛИОНИ 

ЉУДИ

Незапосленост у Француској ће наставити 
да расте све до краја 2015. године, да би у 
току 2016. почела благо да опада, оцењује 
ОЕЦД. Стопа незапослености у Шпанији 

ове године требало би да се спусти на 24,2 
одсто, а до краја 2015. на 22,2 одсто. Грчкој 

ће бити потребно бар 20 година како би 
запошљавање вратила на ниво пре кризе
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Ништа ружичастија слика ни на некада „златном остр-
ву“ - Кипру. Економија ове земље потонула је у 2013. за 5,4 
одсто. Због високог јавног дуга и незапослености од око 17 
одсто, кредитори су снизили и прогнозу за идућу годину, па 
се сада очекује позитиван раст од 0,4, уместо 0,9 одсто.

Једно друго острво, међутим, показује не само знаке 
виталности већ и убрзаног опоравка: стопа незапослености 
у Великој Британији се крајем септембра на тромесечном 
нивоу стабилизовала на шест одсто, што је најнижи ниво од 
краја 2008., саопштио је Завод за статистику (ОНС). Тренутан 
број незапослених Британаца је 1,96 милиона, 529.000 мање 
него пре годину дана, пренео је АФП.

Ако се узму у обзир особе између 16 и 64 године које 
не траже посао, број економски неактивних износи 9,03 ми-
лиона. У извештају се наводи да од 30,79 милиона запосле-
них Британаца, 73 одсто ради пуно радно време, а 27 одсто 
скраћено.

Ко буде имао снаге да преплива „Бару“ има шансе да се 
запосли. У Сједињеним Америчким Државама у новембру је 
отворена чак 321.000 нових радних места, што је највећи ме-
сечни пораст у последње три године, саопштило је америчко 
министарство рада. Изненађујући број новоотворених рад-
них места, за око 90.000 више од прогноза економиста, најно-
вији је доказ да САД претичу друге развијене земље. Стопа 
незапослености се, међутим, у 
новембру задржала на шесто-
годишњем минимуму од 5,8 
одсто, наводи се у саопштењу 
министарства.

У Хрватској је у новембру 
стопа регистроване незапос-
лености порасла са октобар-
ских 18,7 на 19,2 одсто радно способног становништва, што 
је трећи месечни раст заредом, показују најновији подаци 
хрватског Државног завода за статистику. Да незапосленост 

и даље расте, показују подаци на веб-страници Хрватског за-
вода за запошљавање, наводи портал. Заводу је пријављено 
314.820 незапослених, што је за 2.500 особа више него крајем 
новембра.

Србија није усамљено острво у глобалном проблему ре-
шавања питања незапослености. Иако неупоредиво слабија 

економија од било које чланице ЕУ, успела је да заустави раст 
броја незапослених, а у супротном смеру да повећа број за-
послених.

Уредници МАТ-а констатовали су да се наставља тренд 
повећања запослености, започет у априлу 2013. године, на-
помињући да је према подацима Републичког завода за ста-
тистику стопа запослености у августу достигла 40,6 одсто, 
док је стопа незапослености пала на 17,6 процената, што је 
најниже у последњих неколико година.

На евиденцији Националне службе за запошљавање 
знатно је смањен број особа старости до 30 година - после 

више година пао је испод 
200.000. У односу на октобар 

прошле године, када је број младих на евиденцији НСЗ изно-
сио преко 206.500, у октобру 2014. тај број је смањен за пет 
процената и износи 196.247.

До циља се стиже и ситним корацима, иако су за мно-
ге незапослене то „кораци од седам миља“. За оне попут пет 
младих незапослених који посредством НСЗ Ужице учествују 
у пројекту „Партнерством до посла за младе“ или за 40 Мла-
деновчана који ће кроз бесплатну обуку за пекаре и завари-
ваче имати добар занат у рукама или за радно ангажовање 
17 младих са евиденције незапослених у Чајетини, чиме је 
не само на симболичан начин обележен повратак младих у 
ту средину...

Да сами не можемо и да је помоћ драгоцена и добро-
дошла, говори пројекат компаније „Филип Морис“, која је не-
давно уручила 107 грантова предузетницима, за покретање 
малих и породичних бизниса, у оквиру програма „Покрени се 
за посао“. У последњих шест година свих 385 компанија које 
су добиле ту помоћ још увек послују на тржишту и запошља-
вају 1.300 радника.

Простор не само малог, породичног бизниса, већ уопште 
предузетништва, потенцијано је шири за запошљавање од 
било ког другог. Уколико би, рецимо, сваки други тзв. мали 
и средњи  предузетник запослио једног радника у 2015. го-
дини, Србија би добила више од 100.000 нових радних места.

То они не могу сами, а држава је дужна да помогне 
не само њих, већ и да улаже у знање и образовање, о чему 
најубедљивије говори 1.200 одобрених нових специјали-
зација. Нови импулс запошљавању у 2015. даје спремност 
Светске банке и Европске комисије да помогну наше про-
граме обуке и програме самозапошљавања, као и програм 
„Прва шанса“. А њу, као и другу, трећу и сваку наредну шансу, 
у наредним годинама не треба тражити испод новогодишње 
јелке.

У САД у новембру отворена чак 321.000 
нових радних места, што је највећи 
месечни број у последње три године

Број дугорочно незапослених у Аустрији 
удвостручио се у поређењу са новембром 

прошле године

Број регистрованих незапослених у Шпа-
нији увећан у октобру за готово 80.000 у 

односу на претходни месец

У Хрватској је у новембру стопа регистро-
ване незапослености порасла са октобар-
ских 18,7 на 19,2 одсто, што је трећи месеч-

ни раст заредом

Милош Чолић
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Упркос светској економској кризи и чињеници да 
послује у Бабушници, једној од најсиромашнијих 
општина у Србији, конфекција „Лисца“ више од три 
деценије успешно ради. „Лисца“ д.о.о је привредно 

друштво са мешовитим обликом својине. Основана је 1978. 
године. Данас послује као предузеће кћерка матичне компа-
није „Лисца“ дд Модна облачила, Севница, Република Слове-
нија. Основна делатност друштва „Лисца“ Бабушница је про-
изводња рубља и купаћих костима. 

Предузетнички дух, лидерство, иновативност и кон-
тинуирана усмереност ка усавршавању на свим пољима 
представљају тврдо језгро пословања, које је обезбедило 
развој овог предузећа и опстанак у бурним временима пу-
них 36 година, колико друштво постоји. Високи професио-
нализам и етичност у пословању, квалитет производа и 

добар однос према муштеријама препознати су од стране 
купаца и обезбеђују одличну тржишну позицију компа-
нији. Многобројне награде и признања на сајмовима моде 
потврђују успех овог предузећа као реномираног произ-
вођача мидерске робе.

„Основна делатност усмерена је ка производњи жен-
ског рубља намењеног широкој протрошњи, женама које 
су веома захтеван тржишни сегмент када је у питању 
естетски изглед и квалитет. Да би задовољила потребе 
својих потрошача и позиционирала се на одговарајућим 
тржишним сегментима, у складу са тежњом савремене 
економије, „Лисца“ прати модне трендове и велику пажњу 
посвећује естетском изгледу својих производа. Отуда је 
етикета са њеним знаком постала препознатљива као 
синоним лепог и квалитетног рубља“, истиче Славољуб 
Илић, генерални директор.

„Лисца“ велику пажњу посвећује квалитету произво-
да, али уз то и квалитету процеса, остварењу пословних 
резултата и чиниоцима који на њих утичу. У 36 година по-
стојања „Лисце“ уткано је много уложеног знања. Године 
напорног рада, истраживања, развоја нових производа, 
али и пословања и опстајања у тешким условима, дају 
„Лисци“ специфичну вредност. Она је поуздан партнер 
купцима и сигуран дом за њене запослене.

Тренутно су у производној јединици у Бабушници 232 
радника. Само у протекле две године у предузећу је за-

послено око 70 нових радника. Планирање запошљавања, 
ангажовање, селекција и обука новозапослених реализо-
вани су уз велику помоћ и подршку Националне службе за 
запошљавање, која врши тестирање кандидата за посао у 
„Лисци“. Кроз програме тестирања у 2014. години прошло 
је 60 лица, а 33 је засновало радни однос. У 2013. годи-
ни тестирано је преко 65 кандидата, а упослено 14 нових 
радника. У току 2012. године „Лисца“ је запослила 23 нова 
радника. Све то је препоручило ово предузеће за награду 
Националне службе за запошљавање за посебан допринос 
у запошљавању у категорији средњих предузећа у 2014. 
години.

“Компанија је препознала значај квалитета својих 
радника за укупан успех у пословању. Запослени предста-
вљају кључни ресурс компаније и њен најбољи део, доносе 
трајну предност у тржишној утакмици и главни су покре-
тач нових достигнућа. То је и разлог спровођења актуелне 
политике запошљавања нових радника, која подразумева 
детаљно планирање запошљавања, ангажовање, пажљиву 
селекцију, обуку и развој запослених, како би се ноу-хау 
(know-how), који је стицан годинама, успешно пренео на 
нове генерације”, каже Мирослав Илић, менаџер службе 
људских ресурса у „Лисци“.

Конфекција „Лисца“ у Бабушници се тренутно налази 
у специфичном делу животног циклуса једног предузећа, 
када долази до смене генерација. Након тридесет шест 
година пословања, радници који су цео свој радни век 
провели у овом предузећу одлазе у заслужену пензију, а 
на њихово место долазе млади, који треба да оправдају 
поверење и наставе пут успешног пословања. 

Овај процес је својеврстан изазов и вишегодишњи 
задатак за сектор људских ресурса у „Лисци“. Поуздан 
партнер у реализацији планова запошљавања до сада је 
била Национална служба за запошљавање. Сарадња ће се 
наставити у наредној години, када „Лисца“ планира да за-
посли још најмање десет радника и максимално упосли 
своје капацитете. Досадашња сарадња са НСЗ је изузетно 
позитивно искуство. Сви новозапослени врло брзо и лако 
пролазе кроз програм обуке и у кратком року успевају да 
се у потпуности укључе у производне процесе. 

Миљан Јонић

ДОБИТНИЦИ НАГРАДЕ НСЗ   У Бабушници, једној од најсиромашнијих општина у 
Србији, више од три деценије успешно ради конфекција „Лисца“

ЗНАМО КАКО ДА ОСВОЈИМО ЖЕНЕ
Тренутно су у производној јединици у Бабушници запослена 232 радника. Само 

у протекле две године „Лисца“ је запослила око 70 нових радника

Кроз програме тестирања у 2014. 
години прошло је 60 особа, а упослена 

су 33 нова радника

Сарадња са НСЗ ће се наставити у 2015. 
години, јер „Лисца“ планира да упосли 

још најмање десет радника
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Oпшти услови огласа/конкурса 

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

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

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

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

- провера радних способности није предвиђена.

У ОВОМ БРОЈУ

СЛОБОДНА РАДНА МЕСТА

172

Како да предате оглас за слободна радна места 

Оглашавање у публикацији „Послови“ је бесплатно. Текст огласа за слободна радна места 
можете предати у најближој филијали/служби Националне службе за запошљавање.
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     Администрација и управа

БЕОГРА Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ТРЕЋИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
11000 Београд, Савска 17а

На основу чл. 47, чл. 48, чл. 54 и чл. 55 Закона о државним службе-
ницима („Сл. гласник РС“, бр. 79/05, 81/05, 83/05, 104/09 и 99/14), чл. 
17, чл. 18, чл. 20 и чл. 21 Уредбе о спровођењу интерног и јавног кон-
курса за попуњавање радних места у државним органима („Сл. глас-
ник РС“, бр. 3/06, 38/07, 41/07 и 109/09), а у складу са Правилником 
о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Трећем 
основном суду у Београду посл. I Су.бр. 1-190/2014 од 22.05.2014. 
године, Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошља-
вање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средста-
ва 51 бр. 112-4813/2014 од 25.06.2014. године, председник Трећег 
основног суда у Београду - судија Душан Агатоновић дана 16.12.2014. 
године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
за пријем у радни однос ради попуњавања

следећег радног места у Трећем основном суду у 
Београду:

I Уписничар у извршној писарници
1 извршилац

на неодређено време

За наведено радно место учесници јавног конкурса морају 
да испуњавају следеће услове:
- III или IV степен средње школске спреме - друштвеног, природног 
или техничког смера;
- најмање две године радног искуства у струци;
- познавање рада на рачунару;
- положен државни стручни испит;
- да против њих није покренут кривични поступак, нити је покренута 
истрага и претходни поступак и
- да нису осуђивани.

Учесници јавног конкурса су у обавези да доставе следећа 
документа:
- оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;
- оригинал доказ или оверену фотокопију доказа о радном искуству;
- оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту;
- уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена 
фотокопија);
- извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотоко-
пија);
- државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо 
уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подно-
си решење о распоређивању или премештају на радно место у орга-
ну у коме ради или решење да је нераспоређен;
- уверење да против њих није покренут кривични поступак, нити је 
покренута истрага и претходни поступак (што се доказује уверењем 
издатим од надлежног суда) и
- лекарско уверење о општој здравственој способности - не старије 
од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија);
- лице које је у радном односу на дан подношења пријаве на јав-
ни конкурс, није у обавези да достави лекарско уверење о општој 
здравственој способности које није старије од 6 месеци, већ лекарско 
уверење о општој здравственој способности (оригинал или оверену 
фотокопију) које се већ налази у персоналном досијеу.

II Записничар у звању референта
2 извршиоца

на неодређено време

За наведено радно место учесници јавног конкурса морају 
да испуњавају следеће услове:
- III или IV степен средње школске спреме - друштвеног, природног 
или техничког смера;
- најмање две године радног искуства у струци;

- положен испит за дактилографа I класе;
- положен државни стручни испит;
- познавање рада на рачунару;
- да против њих није покренут кривични поступак, нити је покренута 
истрага и претходни поступак и
- да нису осуђивани.

Учесници јавног конкурса су у обавези да доставе следећа 
документа:
- оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;
- уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена 
фотокопија);
- извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотоко-
пија);
- оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном државном 
стручном испиту;
- оригинал доказ или оверену фотокопију доказа о радном искуству;
- доказ о положеном испиту за дактилографа I класе;
- државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо 
уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подно-
си решење о распоређивању или премештају на радно место у орга-
ну у коме ради или решење да је нераспоређен;
- уверење да против њих није покренут кривични поступак, нити је 
покренута истрага и претходни поступак (што се доказује уверењем 
издатим од надлежног суда);
- лекарско уверење о општој здравственој способности (не старије од 
6 месеци, оригинал или оверена фотокопија);
- лице које је у радном односу на дан подношења пријаве на јав-
ни конкурс, није у обавези да достави лекарско уверење о општој 
здравственој способности које није старије од 6 месеци, већ лекарско 
уверење о општој здравственој способности (оригинал или оверену 
фотокопију) које се већ налази у персоналном досијеу.

Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 дана од дана огла-
шавања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Пријаве са документима подносе се на шалтеру пријема 
Трећег основног суда у Београду, на адреси: Нови Београд, 
Булевар Михаила Пупина 16 или поштом на наведену адресу, са наз-
наком: „За конкурс“.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве 
и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, конкурсна 
комисија ће одбацити.

Изборни поступак спровешће се усменим разговором са учесницима 
јавног конкурса. Датум разговора биће одређен накнадно, о чему ће 
учесници бити благовремено обавештени.

Лица задужена за давање обавештења о конкурсу су: Катарина 
Здравковић, референт за персоналне послове и Натали Миш, број 
телефона: 011/2018-358.

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

тел. 011/2061-720

Стручни сарадник - билансиста главне књиге и 
помоћних књига трезора

за рад у Одељењу за финансије, на одређено време до 
годину дана, због повећаног обима посла

2 извршиоца

УСЛОВИ: висока стручна спрема - економски факултет, једна година 
радног стажа, положен државни стручни испит.

Виши референт за комунално-стамбене и 
административне послове

за рад у Одељењу за имовинско-правне, грађевинске 
и комунално-стамбене послове, на одређено време до 

годину дана, због повећаног обима посла

УСЛОВИ: средња стручна спрема - техничког смера, три године рад-
ног стажа, положен државни стручни испит.

Администрација и управа 
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ОСТАЛО: Oсим наведених услова, кандидат треба да испуњава и 
услове утврђене чланом 6 Закона о радним односима у државним 
органима. Уз пријаву и биографију кандидат подноси: оверену копију 
дипломе, доказ о радном стажу, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству Републике Србије, уверење о здравственом 
стању и уверење да није осуђиван за кривична дела на безусловну 
казну затовора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га 
чини неподобним за обављање послова у државном органу.

ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ
УПРАВА ОПШТИНЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
11000 Београд, Устаничка 53

Административно-технички послови
за рад у Служби за скупштинске и заједничке послове, у 

Одсеку за скупштинске послове

УСЛОВИ: средња стручна спрема, 6 месеци радног стажа, положен 
стручни испит, познавање рада на рачунару; да кандидат испуњава 
и опште услове утврђене чл. 6 Закона о радним односима у држав-
ним органима: да је држављанин РС; да је пунолетан; да има општу 
здравствену способност; да се у моменту оглашавања слободног рад-
ног места против њега не води поступак пред истражним органи-
ма; да у моменту оглашавања слободног радног места није осуђиван 
за кривична дела на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање посло-
ва у државном органу. Докази који се прилажу уз пријаву на оглас: 
пријава са биографијом, уверење о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених, диплома којом се потврђује стручна спрема, фото-
копија радне књижице и друга документација у прилог доказивања 
стеченог искуства у државној управи, доказ о положеном стручном 
испиту за рад у државним органима, сертификат о познавању рада 
на рачунару, уверење о здравственој способности, уверење надлеж-
ног суда да против кандидата није покренут истражни поступак и 
уверење надлежног органа управе да кандидат није осуђиван за кри-
вична дела на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или 
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у 
државном органу, све у оригиналу или у овереним фотокопијама. 
Пријаве са доказима о испуњавању услова огласа подносе се у року 
од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, на адресу: 
Управа Градске општине Вождовац, Одељење за општу управу, Бео-
град, Устаничка 53 или непосредно на писарници Управе општине, 
Београд, Устаничка 53. Пријаве уз које нису приложени сви потребни 
докази (у оригиналу или оверене фотокопије), као и неблаговреме-
не, неразумљиве и недопуштене пријаве, неће се разматрати и биће 
одбачене. Сви изрази, појмови, именице, прилози и глаголи у овом 
огласу који су употребљени у мушком роду односе се без дискрими-
нације и на особе женског пола.

БОР
ОПШТИНА БОР

ОПШТИНСКА УПРАВА БОР
19210 Бор, Моше Пијаде 3

Послови стратешког развоја, планирања и 
спровођења општинских развојних пројеката

УСЛОВИ: висока стручна спрема стечена на основним студијама 
у трајању од најмање четири године у образовно-научном пољу 
друштвено-хуманистичких наука, област правне науке, стечено 
звање: дипломирани правник или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године у образовно-научном пољу друштвено-ху-
манистичких наука, област економске науке, стечено звање: дипло-
мирани економиста или на основним студијама у трајању од најмање 
четири године у образовно-научном пољу техничко-технолошке нау-
ке, област грађевинско инжењерство, стечено звање: дипломирани 
грађевински инжењер или на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године у образовно-научном пољу друштвено-хума-
нистичких наука, област социолошке науке, стечено звање: дипло-
мирани социолог или на основним студијама у трајању од најмање 
четири године у образовно-научном пољу интердисциплинарне, мул-
тидисциплинарне, трансдисциплинарне ИМТ и двопредметне сту-
дије, област ИМТ студије и стечено звање: дипломирани инжењер 
информационих технологија, једна година радног искуства и поло-
жен стручни испит.

Послови књиговодства (месне заједнице)

УСЛОВИ: средња стручна спрема - економска школа, гимназија или 
друга средња школа техничког или хемијског смера, једна година 
радног искуства и положен стручни испит.

ОСТАЛО: Поред наведених услова, кандидат мора да испуњава и 
опште услове утврђене одговарајућим одредбама Закона о радним 
односима у државним органима („Сл. гласникРС“, бр. 48/91, 66/91, 
44/98,49/99, 34/2001, 39/2002, 49/2005, 79/2005, 81/2005, 83/2005, 
23/2013 - одлука Уставног суда): извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, оверена фотокопија дипломе о стручној 
спреми, потврда да није осуђиван на безусловну казну затвора од 
најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним 
за обављање послова у државном органу и одговарајућа здравствена 
способност која се доказује лекарским уверењем, након доношења 
одлуке о избору. Пријаве са доказима о испуњавању услова огласа 
доставити на адресу: Општинска управа Бор, Моше Пијаде 3, у року 
од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве 
поднете по истеку рока и пријаве поднете без потребних доказа неће 
се разматрати.

ЈАГОДИНА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ,

НАПЛАТУ И КОНТРОЛУ ЈАВНИХ ПРИХОДА
35000 Јагодина, Краља Петра I 6

Порески евидентичар
за рад у Градској управи за утврђивање, наплату и 
контролу јавних прихода, на одређено време ради 

замене привремено одсутног запосленог

УСЛОВИ: средња стручна спрема - економског или друштвеног сме-
ра, познавање рада на рачунару, најмање 1 година радног искуства 
и положен државни стручни испит. Поред посебних услова, кандидат 
мора да испуњава и услове из члана 6 Закона о радним односима у 
државним органима: да је држављанин Републике Србије, да није 
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 
6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу, да поседује општу здравствену способ-
ност. Пријаве на оглас са доказима о испуњавању услова подносе се 
у року од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на горенаведену адресу.

Администрација и управа 

Унапредите
своје пословање www.nsz.gov.rs
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ЧАЧАК
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

ГРАДА ЧАЧКА
32000 Чачак, Кнеза Милоша 1

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: За директора Центра за социјални рад града Чачка може 
бити именовано лице које испуњава следеће услове: високо образо-
вање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне сту-
дије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири 
године и одговарајући академски, односно стручни назив утврђен у 
области правних, економских, психолошких, педагошких и андра-
гошких и социолошких наука, односно стручни назив: дипломирани 
социјални радник, најмање 5 година радног искуства у струци, да је 
кандидат држављанин Републике Србије, да није осуђиван и да се 
против њега не води кривични поступак и да поседује организатор-
ске способности. Уз пријаву на конкурс кандидат за директора Цен-
тра дужан је да достави доказе о испуњавању услова предвиђених 
конкурсом и програм рада за мандатни период на који се врши избор, 
који разматра Управни одбор Центра за социјални рад у изборном 
поступку ради давања мишљења за именовање директора. Канди-
дат је дужан да достави доказе о испуњености прописаних услова у 
изворнику - не старије од 6 месеци или у овереном препису. Дирек-
тор Центра за социјални рад именује се на време од 4 године. Рок за 
подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“, на адресу: Центар за социјални рад града Чачка, Кнеза 
Милоша 1, са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

КРАГУЈЕВАЦ
АГЕНЦИЈА ЗА РУРАЛНИ РАЗВОЈ

ОПШТИНЕ ТОПОЛА ДОО ТОПОЛА
34310 Топола, Булевар краља Александра I 9

тел. 034/811-698

Директор привредног друштва
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат има високо образовање економског смера сте-
чено на основним студијама другог степена (дипломске академске 
студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалис-
тичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године; најмање четири године радног искуства 
у струци, као и искуство на пословима руковођења привредним 
друштвом; да је држављанин Републике Србије; да није осуђиван 
за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене 
дужности; да није под истрагом и да против њега није подигнута 
оптужница за кривично дело; да није члан органа политичке странке, 
односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу 
политичке странке; да познаје рад на рачунару.

ОСТАЛО: Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана 
пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; 
уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; диплома 
о стручној спреми; исправе којима се доказује радно искуство (потвр-
де, решења и други акти из којих се види на ком радном месту, са 
којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство); 
радна књижица; уверење надлежног органа да кандидат није осуђи-
ван за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и служ-
бене дужности (не старије од 6 месеци); уверење надлежног суда да 
се против кандидата не води истрага и да против њега није подигну-
та оптужница за кривична дела (не старије од 6 месеци); доказ о 
положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; 
изјава кандидата дата под кривичном и материјалном одговорношћу 
да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено 
мировање у вршењу функције у органу политичке странке; лекар-
ско уверење о здравственој способности (за кандидата који буде 
изабран). Сви докази прилажу се у оригиналу или у овереној фотоко-
пији. Стручна оспособљеност, знање и вештине оцењују се у избор-
ном поступку који спроводи Комисија за спровођење поступка избора 
директора Агенције за рурални развој општине Топола д.о.о. Топо-

ла. Пријаве на конкурс са потребним доказима о испуњавању услова 
подносе се са назнаком: „За конкурс“, на горенаведену адресу Аген-
ције. Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису прило-
жени докази неће бити разматране. Лице задужено за обавештења 
о конкурсу: Милица Станишић, број телефона: 034/811-698, сваког 
радног дана, од 12,00 до 14,00 часова. Рок за пријављивање је 15 
дана од дана објављивања.

КРУШЕВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА ЋИЋЕВАЦ

37210 Ћићевац, Карађорђева 106
тел. 037/811-260

Планирање и инвестиције и послови кабинета
на одређено време до годину дана

УСЛОВИ: високо образовање стечено на основним студијама у 
трајању од најмање четири године - економски факултет, положен 
стручни испит, познавање рада на рачунару и најмање 1 година рад-
ног искуства. Кандидат треба да испуњава услове из чл. 6 Закона о 
радним односима у државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 
66/91, 44/98, 46/98, 49/99, 34/01, 39/02 и 49/05), да је држављанин 
Републике Србије, да је пунолетан, да има општу здравствену спо-
собност и да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну 
затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини 
неподобним за обављање послова у државном органу. Уз пријаву на 
оглас приложити: оверен препис или оригинал дипломе о стеченој 
школској спреми, као и доказ о испуњавању општих услова за рад у 
државним органима, уверење о држављанству РС, извод из матичне 
књиге рођених, уверење основног и вишег суда да се против канди-
дата не води кривични поступак за дела која се гоне по службеној 
дужности, доказ да кандидати нису осуђивани за кривично дело на 
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело 
које их чини неподобним за обављање послова у државном органу. 
Изабрани кандидат је дужан да пре заснивања радног односа прило-
жи доказ да има општу здравствену способност. Пријаве и потребна 
документа предвиђена законом доставити у року од 8 дана од дана 
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у обзир приликом разматрања истих.

Послови пореског извршитеља - приправник
на одређено време до годину дана

УСЛОВИ: високо образовање стечено на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, односно високо образовање 
стечено на студијама другог степена (академске студије - мастер, 
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне сту-
дије) у образовно-научном пољу друштвено-хуманистичких нау-
ка. Кандидат треба да испуњава услове из чл. 6 Закона о радним 
односима у државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 
44/98, 46/98, 49/99, 34/01, 39/02 и 49/05), да је држављанин Репу-
блике Србије, да је пунолетан, да има општу здравствену способност 
и да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора 
од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним 
за обављање послова у државном органу. Уз пријаву на оглас при-
ложити: оверен препис или оригинал дипломе о стеченој школској 
спреми, као и доказе о испуњавању општих услова за рад у држав-
ним органима, уверење о држављанству РС, извод из матичне књиге 
рођених, уверење основног и вишег суда да се против кандидата не 
води кривични поступак за дела која се гоне по службеној дужности, 
доказ да кандидати нису осуђивани за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које их чини 
неподобним за обављање послова у државном органу. Изабрани кан-
дидат је дужан да пре заснивања радног односа приложи доказ да 
има општу здравствену способност. Пријаве и потребна документа 
предвиђена законом доставити у року од 8 дана од дана објављи-
вања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир 
приликом разматрања истих.

Администрација и управа

ОБУКА ЗА АКТИВНО
ТРАЖЕЊЕ ПОСЛА
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ЛЕСКОВАЦ
ДОМ КУЛТУРЕ „РАДАН“

16230 Лебане, Цара Душана 79

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: висока стручна спрема - VII/1 степен; виша стручна спрема 
- VI/1 степен, из области друштвених, уметничких наука, три године 
радног искуства у култури, предлог програма рада и развоја установе 
(дома културе) за период од четири године, биографија која садржи 
елементе из делокруга досадашњег рада у култури са резултатима 
рада.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену копију дипломе или уве-
рења о стеченој стручној спреми, оверену копију радне књижице или 
доказ о радном искуству, доказ о општој здравственој способности, 
лекарско уверење (оригинал), уверење надлежног органа да канди-
дат није осуђиван за кривично дело злоупотребе службеног положаја 
(не старије од шест месеци), уверење о држављанству (не старије 
од шест месеци) и копију личне карте. Пријаве на конкурс подносе 
се непосредно или поштом, Управном одбору Дома културе „Радан“, 
у року од 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве 
слати на адресу Дома културе, са назнаком: „Пријава на конкурс - не 
отварати“.

ЛОЗНИЦА
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА

ГРАД ЛОЗНИЦА
ГРАДСКА УПРАВА

15300 Лозница, Карађорђева 2

Оглас објављен 03.12.2014. године у публикацији „Посло-
ви“, поништава се за радна места: самостални извршилац на 
пословима финансирања здравствене и социјалне заштите 
и секретарица у Одељењу за ЛЕР, на одређено време до 12 
месеци, због повећаног обима посла. У осталом делу оглас 
је непромењен.

НИШ
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
Ниш

На основу чл. 34 ст. 2 Закона о јавном тужилаштву („Сл. гласник РС“, 
бр. 116/2008, 104/2009, 10/2010, 78/2011, 101/2011, 38/2012, одлука 
УС 121/2012, 101/2013, 111/2014, одлука УС 117/2014), чл. 47, чл. 54, 
чл. 55 и чл. 62 Закона о државним службеницима („Сл. гласник РС“, 
бр. 79/2005, 81/2005, испр. 83/2005, испр. 64/2007, 67/2007, испр. 
116/2008, 104/2009 и 99/2014), чл. 17 ст. 3 Уредбе о спровођењу 
интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у држав-
ним органима („Сл. гласник РС“, бр. 41/2007, 109/2009), а у складу са 
кадровским планом за 2014. годину, по добијеној сагласности Минис-
тарства правде бр. 110-00-02/2014-03-198 од 18.11.2014. године и 
Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних мес-
та у Вишем јавном тужилаштву у Нишу А бр. 150/14 од 28.03.2014. 
године и Правилника о измени Правилника о унутрашњем уређењу 
и систематизацији радних места у Вишем јавном тужилаштву у Нишу 
од 13.10.2014. године

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У НИШУ

Оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
за попуњавање слободног извршилачког радног 

места:

1. Уписничар са звањем референта 
2 извршиоца

на неодређено време

2. Тужилачки помоћник са звањем саветника
1 извршилац

на неодређено време

Услови за рад на радном месту су поред општих услова из чл. 45 ст. 1 
Закона о државним службеницима и посебни услови:
- за радно место уписничара: гимназија или средња школа друштве-
ног смера, IV степен стручне спреме, две године радног искуства у 
струци, положен државни стручни испит и познавање рада на рачу-
нару;
- за радно место тужилачког помоћника: правни факултет, положен 
правосудни испит, VII степен стручне спреме.

У изборном поступку конкурсна комисија ће оцењивати следеће стру-
чне оспособљености, знања и вештине кандидата:
- за радно место уписничара: знање и вештине у области органи-
зације и рада јавног тужилаштва и опште културе, стручно знање из 
области рада на радном месту уписничара - кацеларијско пословање, 
вештину рада на рачунару, вештину комуникације, а њихова провера 
вршиће се усмено на основу обављеног разговора;
- за радно место тужилачког помоћника: знање и вештине у 
области организације и рада јавног тужилаштва и опште културе, 
вештину рада на рачунару, вештину комуникације, елоквенције, 
логичког и аналитичког резоновања, као и креативности, а њихова 
провера вршиће се усмено на основу обављеног разговора.

За лица које први пут заснивају радни однос у државном органу оба-
везан је пробни рад у трајању од 6 месеци.

Уз пријаву кандидати треба да доставе оригинале или оверене фото-
копије:
- извода из матичне књиге рођених;
- уверења о држављанству РС;
- уверења да нису под истрагом и да се против њих не води кривични 
поступак;
- уверења да нису осуђивани;
- дипломе или уверења о стручној спреми;
- уверења о положеном државном стручном испиту за радно место 
уписничара, а уверења о положеном правосудном испиту за радно 
место тужилачког помоћника;
- потврде о радном искуству за радно место уписничара.

Доказ о здравственој способности доставиће кандидат који буде 
изабран одлуком овог тужилаштва.

Пријаве са кратком личном и радном биографијом подносе се у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса у периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање, а на адресу: Више јавно 
тужилаштво Ниш, Вождова 23, 18000 Ниш, са назнаком: „Конкурс“.

За давање обавештења о јавном конкурсу задужена је Александра 
Вујисић, тужилачки сарадник у ВЈТ Ниш.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

Администрација и управа

Сајмови запошљавања
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НОВИ С А Д
ОСНОВНО ЈАВНО

ТУЖИЛАШТВО У ВРБАСУ

На основу чл. 54 и 55 Закона о државним службеницима („Сл. глас-
ник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 
- исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 2, чл. 17 ст. 3 и чл. 20 Уред-
бе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних 
места у државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 41/07 и 109/09) и 
Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и 
додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 
112-13257/2014 од 13.11.2014. године

Оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
за пријем у радни однос на неодређено време

Орган у коме се попуњава радно место: Основно јавно тужи-
лаштво у Врбасу, Палих бораца 9 ц, Врбас.

Радно место која се попуњава:

1. Тужилачки помоћник - виши тужилачки 
сарадник у звању самостални саветник 

1 извршилац

Опис послова радног места: Виши тужилачки сарадник помаже 
јавном тужиоцу и заменику јавног тужиоца у раду, прати судску прак-
су, израђује нацрте поднесака, узима на записник кривичне прија-
ве, поднеске и изјаве грађана, врши под надзором и по упутствима 
јавног тужиоца, односно заменика јавног тужиоца послове предвиђе-
не законом и другим прописима.

Општи услови за запослење: Учесник конкурса мора имати 
држављанство Републике Србије, да му раније није престајао рад-
ни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног 
односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци 
(чл. 45 ст. 1 Закона о државним службеницима).

Посебни услови: завршен правни факултет (VII степен стручне 
спреме), положен правосудни испит и најмање две године радног 
искуства у правној струци, након положеног правосудног испита и 
познавање рада на рачунару.

Место рада: Врбас, Палих бораца 9ц.

Адреса на коју се подносе пријаве: Основно јавно тужилаштво 
у Врбасу, Врбас, Палих бораца 9ц, са назнаком: „За јавни конкурс“.

Рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече наредног 
дана од дана када је јавни конкурс оглашен у публикацији Национал-
не службе за запошљавање „Послови“.

Пријава на конкурс мора да садржи: име и презиме учесника, 
датум и место рођења, ЈМБГ, адресу становања, контакт телефон или 
мејл адресу.

Уз пријаву на конкурс учесник је дужан да достави и следеће 
доказе, у оригиналу или у овереној фотокопији:
- уверење о држављанству (не старије од 6 месеци);
- диплому о завршеном правном факултету;
- уверење о положеном правосудном испиту;
- извод из матичне књиге рођених који нема ограничени рок важења 
(чл. 82 ст. 2 Закона о матичним књигама „Сл. гласник РС“, бр. 20/09);
- уверење да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци 
и уверење да против учесника конкурса није покренута истрага или 
подигнута оптужница (не старије од шест месеци).

Трајање радног односа: радни однос се заснива на неодређено 
време.

Провера оспособљености, знања и вештина кандидата: У изборном 
поступку оспособљеност, знање и вештине кандидата проверавају 
се усмено и практичном провером рада на рачунару. Оспособљеност 

и знање кандидата провераваће се из области организације и рада 
јавног тужилаштва, са освртом на акте којима је регулисан положај 
јавног тужилаштва у Републици Србији, познавање појединих инсти-
тута кривичног и кривично - процесног права. Вештине кандидата 
вреднују се на основу логичког резоновања и показане елоквенције, 
те вештине комуникације. Познавање рада на рачунару провериће се 
практичном провером рада на рачунару.

Време и место провере знања и вештина кандидата чије су пријаве 
благовремене, потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и 
који испуњавају услове за оглашено радно место, одредиће се нак-
надно, о чему ће кандидати бити благовремено обавештени путем 
телефона или на други погодан начин.
Лице које је задужено за давање обавештења о конкурсу: 
заменик Основног јавног тужиоца у Врбасу Јагода Раонић, број теле-
фона: 021/704-114.

Напомена: Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази, 
у оригиналу или у овереним фотокопијама - непотпуне пријаве, те 
неблаговремене или неразумљиве пријаве, биће одбачене.

Овај оглас објављује се на интернет адреси Службе за управљање 
кадровима, на порталу е-управе, на огласној табли Основног јавног 
тужилаштва у Врбасу, на интернет адреси и публикацији Националне 
службе за запошљавање „Послови“.

ПОЖ АРЕВАЦ
ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНА ЖАБАРИ

12374 Жабари, Кнеза Милоша 103
тел. 012/250-130

Оглас објављен 24.12.2014. године у публикацији „Посло-
ви“, за постављење начелника Општинске управе Општине 
Жабари на пет година, исправља се у делу који се односи 
на документа која у оригиналу или у овереној фотокопији 
кандидати подносе уз пријаву на оглас, тако да сада гласи: 
диплома о завршеном правном факултету; уверење о поло-
женом државном стручном испиту; доказ о радном искуству; 
радна књижица; уверење о држављанству Републике Србије 
(не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рође-
них (издат на обрасцу сходно Закону о матичним књигама, 
објављеном у „Службеном гласнику РС“, бр. 20/09); лекар-
ско уверење о општој здравственој способности (не старије 
од шест месеци); уверење полицијске управе да кандидат 
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затво-
ра од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га 
чини неподобним за обављање послова у државном органу 
(не старије од шест месеци). У осталом делу оглас је непро-
мењен.

ПРОКУПЉЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА

ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
18420 Блаце, Карађорђева 4

тел. 027/371-110

Послови одабирања и заштите архивске грађе

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економског смера, једна годи-
на радног искуства на истим или сличним пословима. Уз пријаву 
на оглас кандидат треба да приложи: оверену фотокопију дипло-
ме о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству Републике 
Србије, извод из матичне књиге рођених, уверење да није осуђиван 
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кривично дело које га чини неподобним за обављање послова 
у државном органу и уверење о здравственој способности. Рок за 
подношење пријава је 5 дана од дана објављивања, на горенаведену 
адресу.

Администрација и управа 

www.nsz.gov.rs
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СРЕМСК А МИТРОВИЦА
ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ
ОПШТИНСКА УПРАВА

22410 Пећинци, Слободана Бајића 5
тел. 022/400-730

Стручно-оперативни послови за урбанизам
за рад у Одељењу за урбанизам, стамбено-комуналне 

послове и заштиту животне средине Општинске управе 
Општине Пећинци, на одређено време до трајања 

сагласности, у складу са одлуком Владе Републике 
Србије

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају опште услове прописане зако-
ном: да су држављани Републике Србије; да имају општу здравстве-
ну способност; да нису осуђивани за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање шест месеци или за друго кажњиво дело 
које их чини неподобним за обављање послова у државном орга-
ну. Поред општих услова, кандидати треба да испуњавају и посебне 
услове прописане Правилником о унутрашњем уређењу и системати-
зацији радних места у Општинској управи Општине Пећинци: VII/1 
степен стручне спреме, основне академске студије у трајању од нај-
мање четири године, на академским студијама првог и другог степе-
на архитектуре, положен стручни испит за рад у органима државне 
управе, познавање рада на рачунару и једна година радног иску-
ства. Уз пријаву са кратком биографијом кандидат прилаже следећу 
документацију (у оригиналу или у овереној фотокопији): уверење о 
држављанству (не старије од шест месеци), извод из матичне књиге 
рођених, диплому о стручној спреми, уверење о положеном стручном 
испиту за рад у органима државне управе, уверење полицијске упра-
ве (према месту пребивалишта) да кандидат није осуђиван за кри-
вично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или 
за друго кажњиво дело које га чини неподобним за обављање посло-
ва у државном органу (не старије од шест месеци), уверење суда 
(према месту пребивалишта) да се против кандидата не води кри-
вични поступак за кривична дела која се гоне по службеној дужности 
(не старије од шест месеци), одговарајући доказ о радном искуству 
у струци, уверење да кандидату раније није престао радни однос у 
државном органу због теже повреде обавеза и дужности из радног 
односа (само за кандидате који су раније били у радном односу у 
државном органу). Уверење о општој здравственој способности (не 
старије од шест месеци) изабрани кандидат доставиће по коначности 
одлуке о избору између пријављених кандидата. Рок за подношење 
пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана када је 
оглас објављен у публикацији „Послови“. Пријаву са кратком био-
графијом и свим доказима о испуњености услова из огласа послати 
на адресу: Општинска управа Општине Пећинци, Слободана Бајића 
5, 22410 Пећинци, са назнаком: „За оглас за пријем у радни однос 
на одређено време у Општинској управи“ или предати непосредно 
на шалтеру писарнице. За давање обавештења задужена је Нада 
Стакић, број телефона: 022/400-730. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.

ОПШТИНА СТАРА ПАЗОВА
ОПШТИНСКА УПРАВА

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

Шеф Службе за скупштинске и правне послове
на одређено време до повратка привремено одсутног 

запосленог

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена 
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије) у области правних нау-
ка, односно на основним студијама у трајању од 4 године, 3 године 
радног искуства и положен стручни испит за рад у органима државне 
управе. Општи услови: да је кандидат држављанин Републике 
Србије, да је пунолетан, да има општу здравствену способност, про-
писану стручну спрему и радно искуство, положен стручни испит за 
рад у органима државне управе, да није осуђиван за кривично дело 
на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњи-
во дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу.

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас приложити: уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, диплому, уверење о положеном 
стручном испиту, потврду о радном искуству, уверење суда да лице 
није под истрагом, односно да није осуђивано за поменута кривич-
на дела. Лекарско уверење приложиће изабрани кандидат. Пријаве 
са приложеном документацијом о испуњавању сваког од наведених 
услова (сем услова под тачком 7 који ће изабрани кандидат доста-
вити по пријему у радни однос) подносе се у року од 8 дана од дана 
објављивања, Општинској управи Општине Стара Пазова, Светосав-
ска 11, број телефона: 022/310-170, лок. 315. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати.

ЗАЈЕЧАР
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
19000 Зајечар, Трг ослобођења 1

Оглас објављен 29.10.2014. године у публикацији „Посло-
ви“, поништава се у целости.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

19000 Зајечар, Трг ослобођења 1

Оглас објављен 10.12.2014. године у публикацији „Посло-
ви“, поништава се за радно место: шеф Службе за ифор-
мациони систем и комуникације у Одељењу за заједничке 
послове, на одређено време. У осталом делу текст огласа је 
непромењен.

     Трговина и услуге
„CP DISTRIBUTION“ DОО
21000 Нови Сад, Футошка 69

тел. 021/4770-252
e-mail: оffice@genius-serbia.rs

Сервисер електроничар - сервис аудио опреме 
и ситних електричних уређаја

на одређено време 6 месеци

УСЛОВИ: VII, VI, V или IV степен стручне спреме, смер електроника, 
радно искуство 12-24 месеца, возачка дозвола Б категорије, знање 
рада на рачунару и познавање енглеског језика. Рок за пријављи-
вање је 30 дана.

ПП „БРАНКОВИНА“
11000 Београд, Узун Миркова 7

тел. 063/480-000

Помоћни радник у кухињи
на одређено време

УСЛОВИ: III или II степен стручне спреме, пожељно радно искуство 
у кухињи, да је лице најмање 6 месеци на евиденцији незапослених. 
Заинтересовани кандидати треба да се јаве на наведени број телефо-
на. Оглас је отворен до 23.01.2015. године.

АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА ВЛАХОВИЋ
11000 Београд, Бирчанинова 2а
е-mail: lаwyer@open.telekom.rs

Адвокатски приправник - волонтер

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани правник. CV сла-
ти на наведену мејл адресу. Оглас је отворен до попуне радног места.

Администрација и управа / Трговина и услуге 

Посао се не чека, 
посао се тражи
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АУТО-ЦЕНТАР „УРОШЕВИЋ“
24000 Суботица, Браће Радић 77

Ауто-механичар за моторна возила

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, ауто-механичар за рад на линији 
техничког прегледа, пожељно знање оба језика средине.

Саобраћајни техничар за технички преглед

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, саобраћајни техничар, пожељно 
знање оба језика средине, основи рада на рачунару.

Правник

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, пожељно знање оба језика сре-
дине, основи рада на рачунару.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати могу се јавити на адресу: Субо-
тица, Браће Радић 77 или да пошаљу CV на е-mail: skadenca@gmail.
com.

РЕД СИСТЕМ
24000 Суботица, Браће Радић 77

Такси возач
3 извршиоца

УСЛОВИ: лице без обзира на врсту средње стручне спреме, возачка 
дозвола Б категорије, пожељно знање мађарског језика, пожељно 
радно искуство на сличним пословима, рад у сменама, ноћни рад. 
Заинтересовани кандидати могу се јавити на горенаведену адресу 
или да пошаљу CV на е-mail: skadenca@gmail.com. Оглас је отворен 
до 23.01.2015. године.

„FINANCE CONSULTING“ DОО
24000 Суботица, Максима Горког 9-11/I

тел. 024/555-349, 061/6165-081
e-mail: fcrs2003@gmail.com

Агент

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, било ког занимања, пробни рад 
1 месец, средњи ниво рада на рачунару, мађарски језик на средњем 
нивоу. Заинтересовани кандидати могу биографије слати на горена-
ведени мејл или се интересовати на горенаведене бројеве телефона.

STR „BLOK SHOP“
11070 Нови Београд, Нехруова 80

тел. 060/4021-600
e-mail: blokshop@gmail.com

Продавац робе широке потрошње
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема, било које занимање, пожељно 
знање рада на рачунару, без обзира на радно искуство. Пробни рад 
1 месец, осмочасовно радно време, рад у сменама, ноћни рад. Кан-
дидати треба да се јаве на број телефона: 060/4021-600. Напомена: 
Потребно је да су кандидати пријављени на евиденцију НСЗ минимум 
6 месеци.

АМСС
11000 Београд, Зрењанински пут 128е

тел. 069/8701-800

Ауто-лакирер
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема, било које струке, са радним иску-
ством дужим од 10 година; пожељно је да лице има до 35 година ста-
рости (због лакшег прилогођавања условима рада). Оглас је отворен 
10 дана од дана објављивања. За додатне информације јавити се на 
број телефона: 069/8701-800.

КНЕЗ АГРАР
Земун, Батајница, Царице Јелене 28

е-mail: еrgic.g@gmail.com

Књиговођа

УСЛОВИ: IV-VI степен, економска струка, познавање рада на рачуна-
ру (Windows, Wоrd, Еxcel, Еxplorer, Оutlook), енглески језик (почетни 
ниво), пет година радног искуства, самосталан рад на изради заврш-
ног рачуна на пословима пољопривредне производње - производња 
свиња, кукуруза, пшенице, мешаона сточне хране, обрачун произ-
водње.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати пријаве могу слати на е-mail: 
еrgic.g@gmail.com, у року од 15 дана од дана објављивања.

„DELTEX“ DОО
21000 Нови Сад, Царинска 1

факс: 021/6614-311
е-mail: novako@deltex.rs

Пословни секретар

УСЛОВИ: IV, VI/1 или VII/1 степен стручне спреме, познавање МS 
Оffice програма (Еxcel, Wоrd, Интернет), радно искуство на истим или 
сличним пословима минимум две године. Заинтересовани кандида-
ти могу послати CV на горенаведену адресу или на е-mail: novako@
deltex.rs.

„GENERALI ОSIGURANJE“ АDО
11070 Нови Београд, Милентија Поповића 7б

тел. 064/8110-717
е-mail: dusan.bursac@generali.rs

Саветник за осигурање живота
на одређено време, за рад у Новом Саду

5 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било ком занимању, основна 
информатичка обука (Windows, Wоrd, Еxcel, Еxplorer, Оutlook), пожељ-
на једна година радног искуства у продаји роба и услуга. Пријаве 
за запослење слати мејлом. Јављање кандидата на број телефона: 
064/8110-717. Рок за пријављивање је 22.01.2015. године.

„МОДИТАЛ“ ДОО
23000 Зрењанин

Књиговођа

Опис послова: књиговођа за рачуноводствене и књиговодствене 
послове фирме, робно и материјално књиговодство, као и остале 
оперативне административно-финансијске послове.

УСЛОВИ: најмање VI степен, економске струке, напредно знање 
енглеског језика, најмање почетно знање италијанског језика, 
активно коришћење MS Office пакета. Рок за пријављивање је до 
11.01.2015. године. Пријаве слати на е-mail: djordje.taskovic@pompea.
com.

Финансијски контролор

Опис послова: креирање финансијских извештаја, анализа, контрола 
и праћење трошкова, буџетирање, као и остали послови везани за 
анализу, контролу и предвиђање основних финансијских параметара 
пословања.

УСЛОВИ: најмање VII степен, економске струке, најмање 3 године 
радног искуства на сличним пословима, напредно знање енглес-
ког језика, познавање италијанског језика је предност, активно 
коришћење MS Office пакета. Рок за пријављивање је до 11.01.2015. 
године. Пријаве слати на е-mail: djordje.taskovic@pompea.com.

Трговина и услуге
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“КНЕЗ ПЕТРОЛ” ДОО
Земун, Батајница, Царице Јелене 28

Конобарица

УСЛОВИ: III и IV степен стручне спреме у било ком занимању. Заин-
тересовани кандидати могу се у року од 30 дана од дана објављи-
вања јавити Крга Душану, на број телефона: 064/8056-835.

   Mедицина

ДОМ ЗДРАВЉА ТУТИН
36320 Тутин, Богољуба Чукића 12

тел. 020/811-027

Специјалиста интерне медицине

УСЛОВИ: специјалиста интерне медицине - VII/2 стручне спреме, 
положен специјалистички испит из интерне медицине. Заинтересо-
вани кандидати за радно место специјалисте интерне медицине уз 
пријаву подносе: оверену фотокопију дипломе о завршеном меди-
цинском факултету, оверену фотокопију потврде о положеном спе-
цијалистичком испиту, потврду - уверење Националне службе за 
запошљавање, извод из матичне књиге рођених и радну биографију. 
Оглас је објављен и на сајту Министарства здравља. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Пријаве слати на адресу Дома здравља, са назнаком: „Оглас 
за пријем у радни однос“ или лично доставити у писарницу Дома 
здравља Тутин.

Доктор медицине
2 извршиоца

УСЛОВИ: доктор медицине - VII/1 степен стручне спреме, положен 
стручни испит. Заинтересовани кандидати за радно место доктора 
медицине уз пријаву подносе: оверену фотокопију дипломе о завр-
шеном медицинском факултету, оверену фотокопију потврде о поло-
женом стручном испиту, потврду - уверење Националне службе за 
запошљавање, извод из матичне књиге рођених и радну биографију. 
Оглас је објављен и на сајту Министарства здравља. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Пријаве слати на адресу Дома здравља, са назнаком: „Оглас 
за пријем у радни однос“ или лично доставити у писарницу Дома 
здравља Тутин.

Стоматолошка сестра - техничар

УСЛОВИ: стоматолошка сестра - техничар - IV степен стручне спре-
ме, положен стручни испит. Заинтересовани кандидати за радно 
место стоматолошке сестре - техничара, уз пријаву подносе: ове-
рену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи, 
смер стоматолошка сестра - техничар, оверену фотокопију потврде 
о положеном стручном испиту, потврду - уверење Националне служ-
бе за запошљавање, извод из матичне књиге рођених и радну био-
графију. Оглас је објављен и на сајту Министарства здравља. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“. Пријаве слати на адресу Дома здравља, са назнаком: 
„Оглас за пријем у радни однос“ или лично доставити у писарницу 
Дома здравља Тутин.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ДОМ ЗДРАВЉА

ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Конкурс објављен 17.12.2014. године у публикацији „Посло-
ви“, поништава се за радно место: технички радник, на 
одређено време. У осталом делу конкурс је непромењен.

ДОМ ЗДРАВЉА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Помоћни радник - домар
на одређено време три месеца, за рад у Дому здравља 

Петровац на Млави са припадајућим амбулантама

Опис послова: задужен за руковање, надзор и текуће одржавање 
заједничких простора, опреме и инсталација у пословном или стам-
беном комплексу. Одржава зграду Дома здравља и зграде сеоских 
амбуланти, као и прилаз згради у летњем и зимском периоду (руко-
вање машином за прање подова, кошење траве, шишање зелене 
ограде и чишћење снега, по потреби и помагање око спремања огре-
ва у сеоским амбулантама). Свакодневно обилази просторије Дома 
здравља ради увида у њихово стање и све уочене неправилности или 
кварове пријављује надлежном. Обавља молерско-фарбарске радо-
ве, радове на електроинсталацијама (замена расветних тела у прос-
торијама Дома здравља), столарске радове (ситне поправке које се 
могу обавити на лицу места без ангажовања професионалног стола-
ра) и друге радове по потреби. Учествује у годишњем попису инвен-
тара. Врши дежурства у Дому здравља у случају ванредне ситуације 
и по налогу директора. Одговара за алат, машине и опрему којом се 
задужује и рукује. По потреби и у случају недостатка возача обавља 
и превоз пацијената на дијализу. Обавља и друге послове по налогу 
непосредног руководиоца и директора.

УСЛОВИ: завршена основна школа или III степен стручне спреме - 
молерске, електро, столарске струке, положен испит за возача Б, Ц 
или Д категорије. Радно искуство није потребно. 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 кон-
такт телефоном, оверену фотокопију дипломе о завршеној школи, 
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству, ори-
гинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, 
фотокопију возачке дозволе. Оригинал или оверена фотокопија уве-
рења о држављанству не могу бити старији од 6 месеци. Послови се 
обављају са пуним радним временом. 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, са назнаком: „Помоћни радник 
- домар, на одређено време“. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узети у разматрање. Конкурс је отворен 14 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“.

АПОТЕКА БУЈАНОВАЦ
17520 Бујановац, Карађорђа Петровића 246

Дипломирани фармацеут
на одређено време до 3 месеца, због повећаног обима 
посла, за рад у јединици за издавање лекова при Дому 

здравља Бујановац

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат 
мора испуњавати и следеће посебне услове: завршен фармацеут-
ски факултет (VII степен стручне спреме), положен стручни испит, 
пожељно познавање језика националних мањина на подручју општи-
не Бујановац. Заинтересовани кандидати уз захтев подносе: оверену 
фотокопију дипломе о завршеном фармацеутском факултету, ове-
рену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству и пријаву на оглас 
са кратком биографијом.

Фармацеутски техничар
на одређено време до повратка привремено одсутног 

запосленог

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора 
испуњавати и следеће посебне услове: завршена средња медицин-
ска школа - фармацеутски смер (IV степен стручне спреме), положен 
стручни испит, пожељно познавање језика националних мањина на 
подручју општине Бујановац. Заинтересовани кандидати уз захтев 
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подносе: оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи, 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству и пријаву на оглас 
са кратком биографијом.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
на сајту Министарства здравља и у публикацији „Послови“. Дос-
тављање горенаведене документације је до 12,00 часова, са исте-
ком последњег дана огласа. Пријаве се предају лично или поштом на 
адресу: Апотека Бујановац, Карађорђа Петровића 246, 17520 Бујано-
вац, са назнаком: „Пријава за оглас“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА БУЈАНОВАЦ
17520 Бујановац, Карађорђа Петровића 328

тел. 017/651-315

Возач
на одређено време до повратка запосленог који се 

налази на неплаћеном одсуству до 27.10.2015. године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора 
испуњавати и следеће посебне услове: најмање завршен III степен 
стручне спреме, положен возачки испит - испит за Б и Ц категорију. 
Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе следећа 
документа: диплому о завршеном образовању - III степен (овере-
ну фотокопију), положен возачки испит за Б и Ц категорију - доказ 
(оверену фотокопију), извод из матичне књиге рођених (оверену 
фотокопију), извод из матичне књиге венчаних (оверену фотокопију 
уколико је дошло до промена презимена), уверење о држављанству 
(оригинал или оверена фотокопија), уверење суда да се не води кри-
вични поступак, кратку биографију са адресом и контакт телефоном, 
потврду о радном искуству на пословима возача. У захтеву кандидат 
треба да наведе документацију коју је доставио поводом конкурса. 
Лекарско уверење подноси кандидат који буде изабран. Пријаве на 
оглас могу се поднети лично у Дому здравља Бујановац, К. Петро-
вића 328, Бујановац, сваког радног дана, од 07,00 до 14,00 часова или 
послати препоручено поштом, на адресу Дома здравља Бујановац, 
са назнаком: „За оглас“. Оглас се објављује на сајту Министарства 
здравља Републике Србије и у публикацији „Послови“. Оглас је отво-
рен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

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

тел. 026/672-522, лок. 725

Медицинска сестра - техничар
са средњом стручном спремом - општи смер, на 

одређено време, са положеним стручним испитом, до 
повратка медицинске сестре са боловања

УСЛОВИ: Као доказе о испуњености услова, кандидати су дужни да 
доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефо-
на и адресом, оверену фотокопију дипломе о завршеном IV степену 
стручне спреме, лиценцу или оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту. Уколико кандидат поседује радно искуство 
потребно је доставити радне карактеристике од претходног посло-
давца. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Пријаве на оглас достављати у затворе-
ним ковертама, писарници болнице или поштом, на адресу: Општа 
болница „Свети Лука“, Смедерево, Кнез Михаилова 51, са назнаком: 
„Пријава на оглас“, са навођењем радног места за које се конкурише. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ДУШЕВНО ОБОЛЕЛИХ ЛИЦА
„СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ ЧУДОТВОРАЦ“

23272 Нови Бечеј, Маршала Тита 77

Директор
на време од четири године

УСЛОВИ: Лице које може бити именовано за директора установе 
мора да испуњава следеће услове: да је стекло високо образовање 
на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалис-
тичке студије, специјалистичке струковне студије), односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године и одговарајући 
академски, односно стручни назив утврђен у области правних, пси-
холошких, педагошких и андрагошких наука, специјалне едукације 
и рехабилитације, социолошких, политичких, економских или меди-
цинских наука, најмање пет година радног искуства у струци, да је 
кандидат држављанин Републике Србије, да није осуђиван за кри-
вично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или 
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у 
државном органу, да има општу здравствену способност. Кандидат 
је уз пријаву обавезан да достави: програм рада за мандатни пери-
од, уверење о држављанству (оригинал који није старији од шест 
месеци), уверење о здравственој способности, доказ о траженом 
радном искуству у струци, доказ о стручној спреми (оверена фотоко-
пија дипломе), доказ о неосуђиваности (подаци из казнене евиден-
ције који нису старији од времена објављивања огласа, а које издаје 
полицијска управа, на лични захтев кандидата, сходно чл. 102 ст. 5 
КЗ). Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати. Пријаву са доказима о испуњености услова конкурса доста-
вити на горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс за директора“. 
Након закључивања конкурса, Управни одбор ће своје мишљење о 
пријављеним кандидатима доставити Покрајинском секретаријату за 
здравство, социјалну политику и демографију.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ИНТЕРНЕ БОЛЕСТИ

ВРЊАЧКА БАЊА
36210 Врњачка Бања, 8. марта 12

Лаборант
за рад у болничкој лабораторији, на одређено време 

ради замене запослене која се налази на породиљском 
одсуству и одсуству ради неге детета

Опис послова: прима и узима материјал (узорке) од пацијената у 
болничким и ванболничким условима, ради биохемијске, хематолош-
ке и друге анализе, обавља бактериолошке и цитолошке анализе, 
региструје материјал (узорке) у протокол, заводи резултате анализа 
и записује их у формуларе, врши диспозицију медицинског отпада, 
обавља и друге послове у оквиру своје струке и захтева радног места 
и друге послове по налогу претпостављених и директора.

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду РС („Сл. 
гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014), кан-
дидат мора да испуњава и посебне услове предвиђене Правилником 
о унутрашњој организацији и систематизацији радних места Спе-
цијалне болнице за интерне болести Врњачка Бања: средња меди-
цинска школа, смер за лабораторијског техничара и положен струч-
ни испит. Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе: оверену 
фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи, смер 
за лабораторијског техничара, оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту, потврду о радном искуству у струци, европ-
ски CV на српском језику. Уговор се закључује на одређено време до 
повратака запослене са породиљског одсуства и одсуства ради неге 
детета. Пријаве са документацијом доставити лично или препору-
чено на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Предвиђен је пробни рад од месец дана. Рок за 
подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Оглас ће бити објављен и на сајту Министарства здравља 
РС. Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 дана од дана 
истека рока за подношење пријава. Кандидати који не буду примље-
ни могу захтевати повраћај конкурсне документације. За све инфор-
мације обратити се на број телефона: 036/613-450.
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СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ „КОВИН“

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

1. Доктор медицине
на одређено време до повратка запослене са 

трудничког и породиљског боловања

УСЛОВИ: завршен медицински факултет (VII/1 степен) звање: док-
тор медицине, положен стручни испит, без обзира на радно искуство.

2. Медицинска сестра - техничар
на одређено време до повратка запослене са 

трудничког и породиљског боловања
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа (IV степен), општег 
смера, положен стручни испит, без обзира на радно искуство.

3. Административни радник (набављач)

4. НК радник (спремачица на одељењу)
на одређено време, најдуже до 24 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена основна школа, без обзира на радно искуство.

5. НК радник (сервирка на одељењу)
на одређено време, најдуже до 24 месеца

УСЛОВИ: завршена основна школа, без обзира на радно искуство.

ОСТАЛО: Кандидати су у обавези да доставе пријаву са кратком био-
графијом и за радно место под бр. 1: фотокопију дипломе о завр-
шеном медицинском факултету и уверење о положеном стручном 
испиту; за радно место под бр. 2: фотокопију дипломе о завршеној 
стручној спреми (IV степен) звање: медицинска сестра - техничар и 
уверење о положеном стручном испиту; за радно место под бр. 3: 
фотокопију дипломе о завршеној средњој економској школи (IV сте-
пен) звање: економски техничар; за радна места под бр. 4 и 5: фото-
копију сведочанства о завршеној основној школи. Изабрани кандида-
ти су у обавези да доставе лекарско уверење. Пријаве са потребним 
доказима достављају се на горенаведену адресу, у року од 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати.

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

тел. 026/672-522, лок. 725

Медицинска сестра - техничар
са средњом стручном спремом - општи смер, на 

одређено време, са положеним стручним испитом, 
до повратка медицинске сестре која се налази на 

неплаћеном одсуству

УСЛОВИ: Као доказе о испуњености услова, кандидати су дужни да 
доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефо-
на и адресом, оверену фотокопију дипломе о завршеном IV степену 
стручне спреме, лиценцу или оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту. Уколико кандидат поседује радно искуство 
потребно је доставити радне карактеристике од претходног посло-
давца. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Пријаве на оглас достављати у затворе-
ним ковертама, писарници болнице или поштом, на адресу: Општа 
болница „Свети Лука“, Смедерево, Кнез Михаилова 51, са назнаком: 
„Пријава на оглас“, са навођењем радног места за које се конкурише. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

„МАКСИМОВИЋ“ СОЦИЈАЛНА УСТАНОВА
ДОМ ЗА СТАРЕ

24000 Суботица, Радноти Миклоша 42
тел. 063/800-93-15

Медицинска сестра
на одређено време

4 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска сестра или медицин-
ски техничар. Заинтересовани кандидати могу се интересовати на 
горенаведени број телефона. Оглас је отворен до 23.01.2015. године.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР КЊАЖЕВАЦ
19350 Књажевац, 4. јули 2

Лекар специјалиста педијатрије

Опис послова: врши прегледе и обраду пацијента; учествује у визити 
и присуствује рапортима; у оквиру своје специјалности самостално 
обавља дијагностику, конзервативно лечење и остале послове веза-
не за лекарски рад; стара се о пријему и отпусту пацијента; учествује 
у консултативним прегледима, одређује терапију и даје мишљење 
и извештаје; стара се о свом сталном стручном усавршавању; врши 
надзор над радом вишег, средњег и нижег особља, обавља здравст-
вено - васпитни рад; обавезан је на хуман однос према пацијентима 
и професионалан и коректан однос према повереном послу и сарад-
ницима; обавља и друге послове и своје специјалности по налогу 
начелника Службе; обавља дежурство и приправност по плану и 
потреби; за свој рад непосредно је одговоран начелнику Службе.

УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног односа утврђени 
су Законом о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013 и 75/2014) и посебним прописима везаним за 
јавне службе, завршен медицински факултет - VII степен, поло-
жен специјалистички испит из педијатрије; положен стручни испит; 
поседовање дозволе/лиценце за рад; потпуна психичка и физичка 
способност за обављање послова и радних задатака. Уз пријаву на 
оглас кандидати подносе, у оригиналу или у овереној фотокопији, 
следећа документа: диплому/уверење о завршеним специјалистич-
ким студијама и положеном специјалистичком испиту из педијатрије; 
диплому/уверење о завршеном медицинском факултету; уверење 
о положеном стручном испиту; 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); извод из мати-
чне књиге рођених; уверење о држављанству; фотокопију/очитану 
личну карту; потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт 
телефоном (мејл адресом) и изјавом да су здравствено способни за 
тражене послове и да се против њих не води кривични поступак. 
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, доказ да се против кандида-
та не води кривични поступак, да оптужница није ступила на правну 
снагу и да није покренута истрага (уверење надлежног суда); уве-
рење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине непо-
добним за рад у здравственој установи (уверење надлежне поли-
цијске управе или полицијске станице). Уколико изабрани кандидат 
не достави горенаведена документа у захтеваном року, са њим се 
неће засновати радни однос. Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем 
у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подаци-
ма рукује и податке обрађује Одељење за опште, правне и кадров-
ске послове Здравственог центра Књажевац. Оглас се објављује код 
Националне службе за запошљавање, на веб страници Министарства 
здравља РС (www.zdravlje.gov.rs) и на огласној табли Здравственог 
центра Књажевац. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене, непотпу-
не и непотписане пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодгова-
рајућом документацијом неће се разматрати. Кандидати који су се 
јавили на оглас и испуњавају услове из огласа могу бити позвани 
на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни 
за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у 
току школовања, додатно образовање или оспособљеност, дужина 
трајања школовања и сл.). Одлука о избору кандидата донеће се у 
року од 25 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће 
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бити објављена на огласној табли Здравственог центра Књажевац, 4. 
јули 2, Књажевац (просторије управе ЗЦ Књажевац). Кандидати који 
не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације. 
Пријаве на оглас могу се поднети лично или послати препорученом  
поштом на адресу Здравственог центра Књажевац, 4. јули 2, 19350 
Књажевац (Одељење за опште, правне и кадровске послове Здрав-
ственог центра Књажевац), са назнаком: „Пријава на оглас за пријем 
у радни однос за радно место (навести назив радног места)“.

Доктор медицине
3 извршиоца

Опис послова: обавља послове за које је оспособљен; врши пре-
глед и комплетну медицинску обраду болесника и одређује терапију, 
по потреби службе ради у теренским амбулантама и здравственим 
амбулантама службе опште медицине; упућује болеснике на дијаг-
ностичка испитивања и консултативне прегледе, прописује одгова-
рајућу терапију и прати ефекат дејства, спроводи здравствено-вас-
питни рад, води сву потребну медицинску и финансијску евиденцију 
и документацију; контролише исправност основних средстава и опре-
ме, стручно рукује, чисти и одржава за несметан рад, писмено оба-
вештава претпостављене, о лому, квару, потребним поправкама и 
недостацима; обавезан је на хуман однос према пацијентима и про-
фесионалан и коректан однос према повереном послу и сарадници-
ма; обавља и друге послове по налогу начелника Службе; за свој рад 
непосредно је одговоран начелнику Службе.

УСЛОВИ: услови за заснивање радног односа су општи услови за 
заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Службени 
гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) и 
посебним прописима везаним за јавне службе, завршен медицински 
факултет - VII/1 степен стручне спреме, положен стручни испит; пот-
пуна психичка и физичка способност за обављање послова и радних 
задатака. Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе, у 
оригиналу или у овереној фотокопији, следећа документа: диплому/
уверење о стеченом образовању одговарајућег профила - завршен 
медицински факултет - VII/1 степен стручне спреме, уверење о поло-
женом стручном испиту; извод из матичне књиге рођених; уверење 
о држављанству; фотокопију/очитану личну карту; потпуну личну 
и радну биографију са адресом, контакт телефоном, мејл адресом 
и изјавом да су здравствено способни за тражене послове и да се 
против њих не води кривични поступак. 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, доказ да се против кандидата не води кривични посту-
пак, да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута 
истрага (уверење надлежног суда); уверење да кандидат није осуђи-
ван за кривична дела која га чине неподобним за рад у здравстве-
ној установи (уверење надлежне полицијске управе или полицијске 
станице). Уколико изабрани кандидат не достави горенаведена доку-
мента у захтеваном року, са њим се неће засновати радни однос. 
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података 
о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује 
Одељење за опште, правне и кадровске послове Здравственог цен-
тра Књажевац. Оглас се објављује код Националне службе за запо-
шљавање, на веб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.
gov.rs) и на огласној табли Здравственог центра Књажевац. Рок за 
подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве, као 
и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом неће се 
разматрати. Кандидати који су се јавили на оглас и испуњавају усло-
ве из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додат-
них података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно 
искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образо-
вање или оспособљеност, дужина трајања школовања и сл.). Одлука 
о избору кандидата донеће се у року од 25 дана од дана истека рока 
за подношење пријава и иста ће бити објављена на огласној таб-
ли Здравственог центра Књажевац, 4. јули 2, Књажевац (просторије 
управе ЗЦ Књажевац). Кандидати који не буду изабрани могу захте-
вати повраћај конкурсне документације. Пријаве на оглас могу се 
поднети лично или послати препорученом поштом на адресу Здрав-
ственог центра Књажевац, 4. јули 2, 19350 Књажевац (Одељење за 
опште, правне и кадровске послове Здравственог центра Књажевац), 
са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно 
место (навести назив радног места)“.

Медицинска сестра - техничар
2 извршиоца

Опис послова: обавља све послове медицинске сестре - техничара 
за које је оспособљен; између осталог помаже лекару у раду, даје 
терапију, превија; спроводи мере и поступке пријема и отпуста као 
и адекватну припрему болесника за пријем на стационарно лечење; 
стара се о спровођењу хигијенских принципа у раду са болесни-
цима и одржавању хигијене просторија, кревета, прибора; врши 
намештање и пресвлачење кревета као и купање и прање непокрет-
них и негу непокретних болесника; врши мерење телесне темпера-
туре и храњење непокретних пацијента; спроводи ординирану тера-
пију, врши узимање и слање материјала за лабораторијске прегледе, 
прати пацијента на друге прегледе; обавезан је на хуман однос пре-
ма пацијентима и професионалан и коректан однос према повереном 
послу и сарадницима; контролише исправност основних средстава и 
опреме, стручно рукује, чисти и одржава за несметан рад, писмено 
обавештава претпостављене о лому, квару, потребним проправка-
ма и недостацима; обавезан је на хуман однос према пацијентима и 
професионалан и коректан однос према повереном послу и сарадни-
цима; обавља и друге послове по налогу главне сестре и начелни-
ка Одељења, за свој рад непосредно је одговоран главној сестри и 
начелнику Одељења.

УСЛОВИ: услови за заснивање радног односа су општи услови за 
заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Службени глас-
ник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) и посеб-
ним прописима везаним за јавне службе, завршена средња медицин-
ска школа - општи смер - IV степен стручне спреме, положен стручни 
испит; потпуна психичка и физичка способност за обављање послова 
и радних задатака. Кандидати уз пријаву на оглас подносе, у ори-
гиналу или у овереној фотокопији, следећа документа: диплому/
уверење о стеченом образовању одговарајућег профила - завршена 
средња медицинска школа - општи смер - IV степен стручне спре-
ме, уверење о положеном стручном испиту; извод из матичне књиге 
рођених; уверење о држављанству; фотокопију/очитану личну кар-
ту; потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефо-
ном, мејл адресом и изјавом да су здравствено способни за тражене 
послове и да се против њих не води кривични поступак. 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; 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 
кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за 
рад у здравственој  установи (уверење надлежне полицијске упра-
ве или полицијске станице). Уколико изабрани кандидат не достави 
горенаведена документа у захтеваном року, са њим се неће засно-
вати радни однос. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност 
за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује 
и податке обрађује Одељење за опште, правне и кадровске послове 
Здравственог центра Књажевац. Оглас се објављује код Националне 
службе за запошљавање, на веб страници Министарства здравља РС 
(www.zdravlje.gov.rs) и на огласној табли Здравственог центра Кња-
жевац. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Неблаговремене, непотпуне и непотписане 
пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом докумен-
тацијом неће се разматрати. Кандидати који су се јавили на оглас 
и испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради 
пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о прије-
му (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, 
додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школо-
вања и сл.). Одлука о избору кандидата донеће се у року од 25 дана 
од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена 
на огласној табли Здравственог центра Књажевац, 4. јули 2, Књаже-
вац (просторије управе ЗЦ Књажевац). Кандидати који не буду иза-
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брани могу захтевати повраћај конкурсне документације. Пријаве на 
оглас могу се поднети лично или послати препорученом поштом на 
адресу Здравственог центра Књажевац, 4. јули 2, 19350 Књажевац 
(Одељење за опште, правне и кадровске послове Здравственог цен-
тра Књажевац), са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни 
однос за радно место (навести назив радног места)“.

Лабораторијски техничар

Опис послова: извршава све послове лабораторијског техничара за 
које је оспособљен; ради на пословима лабораторијских анализа; 
врши стерилизацију свих инструмената за узимање биолошког мате-
ријала, врши узимање материјала; обавља припрему и врши све ана-
лизе у лабораторији, води евиденцију анализа и доставља извештаје 
о извршеним услугама; контролише исправност основних средстава 
и опреме, стручно рукује, чисти и одржава за несметан рад, писмено 
обавештава претпостављене о лому, квару, потребним проправкама 
и недостацима; обавезан је на хуман однос према пацијентима и про-
фесионалан и коректан однос према повереном послу и сарадници-
ма; обавља и друге послове по налогу одговорног техничара и шефа; 
за свој рад непосредно је одговоран одговорном техничару и шефу.

УСЛОВИ: услови за заснивање радног односа су општи услови 
за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Службе-
ни гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) 
и посебним прописима везаним за јавне службе, завршена средња 
медицинска школа, смер за лабораторијске техничаре - IV степен 
стручне спреме, положен стручни испит; потпуна психичка и физич-
ка способност за обављање послова и радних задатака. Заинтересо-
вани кандидати уз пријаву на оглас подносе у оригиналу или у ове-
реној фотокопији следећа документа: диплому/уверење о стеченом 
образовању одговарајућег профила - завршена средња медицинска 
школа, смер лабораторијски техничар - IV степен стручне спреме, 
уверење о положеном стручном испиту; извод из матичне књиге 
рођених; уверење о држављанству; фотокопију - очитану личну кар-
ту; потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефо-
ном, мејл адресом и изјавом да су здравствено способни за тражене 
послове и да се против њих не води кривични поступак. 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; 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 
кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним 
за рад у здравственој установи (уверење надлежне полицијске упра-
ве или полицијске станице). Уколико изабрани кандидат не достави 
горенаведена документа у захтеваном року, са њим се неће засно-
вати радни однос. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност 
за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује 
и податке обрађује Одељење за опште, правне и кадровске послове 
Здравственог центра Књажевац. Оглас се објављује код Националне 
службе за запошљавање, на веб страници Министарства здравља РС 
(www.zdravlje.gov.rs) и на огласној табли Здравственог центра Кња-
жевац. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Неблаговремене, непотпуне и непотписане 
пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом докумен-
тацијом неће се разматрати. Кандидати који су се јавили на оглас 
и испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради 
пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о прије-
му (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, 
додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школо-
вања и сл.). Одлука о избору кандидата донеће се у року од 25 дана 
од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена 
на огласној табли Здравственог центра Књажевац, 4. јули 2, Књаже-
вац (просторије управе ЗЦ Књажевац). Кандидати који не буду иза-
брани могу захтевати повраћај конкурсне документације. Пријаве на 
оглас могу се поднети лично или послати препорученом поштом на 
адресу Здравственог центра Књажевац, 4. јули 2, 19350 Књажевац 
(Одељење за опште, правне и кадровске послове Здравственог цен-
тра Књажевац), са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни 
однос за радно место (навести назив радног места)“.

КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР
ЗЕМУН - БЕОГРАД
11080 Земун, Вукова 9

Лабораторијски техничар
за рад у Служби за лабораторијску дијагностику, са 

пробним радом од 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа - општи смер, поло-
жен стручни испит.

Медицинска сестра - техничар
за рад у Служби за медикалну онкологију, Клиника за 

интерну медицину, са пробним радом од 3 месеца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа - општи смер, поло-
жен стручни испит након завршене средње школе.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс за заснивање радног односа за 
послове из тачке I подтачке 1 и 2 овог огласа прилажу се у ове-
реној фотокопији следећа документа: потпуна радна биографија са 
адресом, контакт телефоном, мејл адресом, изјава кандидата да је 
здравствено способан за тражене послове и да се против њега не 
води кривични поступак - својеручно потписана, диплома о завр-
шеној средњој медицинској школи лабораторијског смера (за радно 
место тачка I подтачка 2) - IV степен; уверење о положеном струч-
ном испиту након завршене средње школе, сведочанства за сваки 
разред средње школе, извод из матичне књиге венчаних - ако је кан-
дидат променио презиме, доказ о радном искуству након положеног 
стручног испита (фотокопија радне књижице). Приликом заснивања 
радног односа изабрани кандидати су дужни да доставе: лекарско 
уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се 
заснива радни однос; уверење да се против њих не води кривични 
поступак (уверење издаје суд); оверене фотокопије дипломе, уве-
рења о положеном стручном испиту; оверену фотокопију уверења о 
држављанству; фотокопију личне карте (нечиповане и стари обра-
зац), односно чиповану доставити на очитавање; фотокопију одјаве 
са претходног осигурања (М образац) и радну књижицу. Комисија ће 
разматрати све доспеле, благовремене и потпуне пријаве, а са кан-
дидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос обавиће 
се разговор ради прибављања додатних релевантних података за 
доношење одлуке о избору кандидата. Пријавом на оглас кандидат 
даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора 
за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. 
Подацима рукује и податке обрађује Одељење за административне 
послове - Одсек за кадровске послове, КБЦ Земун - Београд. Канди-
дати за горенаведена радна места дужни су да своје пријаве доставе 
лично или поштом - писарници, на горенаведену адресу, са назна-
ком: „За јавни оглас за пријем у радни однос на неодређено време“, 
са навођењем радног места за које конкуришу, у року од 8 дана од 
дана објављивања. Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непот-
пуном и неодговарајућом документацијом неће бити разматране. 
Кандидати који не буду изабрани документацију могу преузети на 
писарници КБЦ Земун - Београд.

ОПШТА БОЛНИЦА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 12

тел. 035/8155-101

Медицински техничар општег смера
на одређено време до повратка раднице са породиљског 

одсуства
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера (IV степен струч-
не спреме), положен стручни испит. Кандидат мора да поседује пси-
хофизичку и здравствену способност за рад под посебним условима 
и сменски рад. Заинтересовани кандидати подносе: пријаву на оглас 
са кратком биографијом, извод из матичне књиге рођених, диплому 
о завршеној школи наведеној у условима и сва четири сведочанства, 
потврду о положеном стручном испиту, фотокопију радне књижи-
це и уверење са евиденције Националне службе за запошљавање. 
Приложити фотокопије тражених докумената. Пријаве са кратком 
биографијом, адресом и контакт телефоном, као и документа којима 
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се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у писарницу 
Опште болнице Параћин или послати на наведену адресу. Неблаго-
времене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом 
документацијом, неће бити разматране. По завршеном конкурсу пре-
дата документа неће се враћати кандидатима.

ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

тел. 018/804-256

Медицинска сестра - техничар
за рад у Одељењу за здравствену заштиту одраслих, на 

одређено време до повратка одсутног радника
2 извршиоца

УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме, медицинска сестра - тех-
ничар општег смера са положеним стручним испитом; општи услови 
у складу са Законом о раду. Кандидати су у обавези да уз пријаву 
доставе: оверен препис/фотокопију дипломе о завршеној средњој 
или вишој медицинској школи - медицинска сестра - техничар, општи 
смер, оверен препис/фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, потврду Националне службе за запошљавање о дужини 
чекања на запослење, биографију са адресом и контакт телефон. 
Пријаве доставити лично или поштом, на горенаведену адресу, са 
назнаком: „Пријава на оглас број 8/2014“. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА ЖАБАРИ
12374 Жабари, Кнеза Милоша бб

Медицински техничар - општи смер
за рад у ДЗ Жабари, на одређено време до повратка 

радника са боловања

Опис послова: Обавља све послове своје струке, а по налогу лекара. 
Стара се о благовременом пријему пацијената на прегледе. Стара 
се да пре прегледа буде припремљен здравствени картон пацијен-
та, као и да сам пацијент буде припремљен за преглед. Стара се о 
одржавању кућног реда. Води уредно медицинску документацију. По 
завршеном прегледу одлаже здравствени картон. Ради на пословима 
давања ампулиране терапије и на пословима превијања. Учествује у 
кућном лечењу пацијената. У сарадњи са лекаром учествује у хитном 
збрињавању пацијената. Обавља и друге послове по налогу непо-
средног руководиоца.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, потребна 
је и завршена средња медицинска школа - општи смер и положен 
стручни испит. Уз пријаву у којој је потребно навести за које радно 
место се кандидат пријављује, доставити: кратку биографију са адре-
сом и контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе о завршеној 
средњој медицинској школи - општи смер, оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту, извод из матичне књиге рође-
них (не старији од шест месеци) или оверена фотокопија, уверење 
о држављанству (не старије од шест месеци) или оверена фотоко-
пија, уверење да се против кандидата не води истрага, ни истражне 
радње, нити се води кривични поступак по оптужници и оптужном 
предлогу који није правноснажно окончан. Кандидати који су радили 
у струци дужни су да доставе и оверену фотокопију лиценце. Потреб-
но је претходно радно искуство у трајању од најмање годину дана. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“ и 8 дана од дана објављивања на сајту Министарства 
здравља. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Кандидати који уђу у ужи избор биће дужни да доставе лекарско уве-
рење. Пријаву са документацијом доставити на адресу: Дом здравља 
Жабари, Кнеза Милоша бб, 12374 Жабари.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Виши физиотерапеут
за рад у Служби за физикалну медицину и 

рехабилитацију, на одређено време до повратка 
привремено одсутне запослене са породиљског 

боловања

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, смер физиотерапеут, положен 
стручни испит. Приликом пријављивања на оглас потребно је доста-
вити следећа документа: пријаву на оглас са кратком биографијом, 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег 
профила, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту. Пријаве са документацијом доставити на адресу: Општа болница 
Ваљево, Одељење за правне, кадровске и административне послове, 
Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком: „Пријава на оглас за 
пријем у радни однос за послове ________ (навести тачан профил за 
који кандидат подноси пријаву)“.

ДОМ ЗДРАВЉА ПРЕШЕВО
17523 Прешево, 15. новембар 88

тел. 017/669-194, 669-195

Стоматолошка сестра - техничар
4 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова и уверења НСЗ треба да 
испуњавају и посебне услове: оверена фотокопија дипломе о завр-
шеној средњој медицинској школи, стоматолошка сестра - техничар, 
оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту за сто-
матолошку сестру, најмање годину дана радног искуства у струци, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству. Канди-
дати молбе - захтеве треба да поднесу на горенаведену адресу. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Некомплетна доку-
ментација неће се разматрати.

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

Возач хитне медицинске помоћи
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, са положеним возачким испи-
том Б категорије. Опис послова утврђен Правилником о системати-
зацији послова Дома здравља Српска Црња. Радни однос се заснива 
на одређено време, због повећаног обима посла до годину дана. Уз 
пријаву се подноси: кратка биографија, диплома о завршеној школ-
ској спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству и возачка дозвола Б категорије - оверена фотокопија. Пријаве 
слати на горенаведену адресу, са назнаком: “За оглас” или донети 
лично у просторије Дома здравља, на другом спрату. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији “Посло-
ви”.

„НАЈМИЛИЈИ“ ДОО
11080 Земун, Војни пут 2. део 293а

Социјални радник
на одређено време, са пробним радом од 3 месеца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани социјални радник 
са лиценцом, познавање рада на рачунару. Заинтересовани кандида-
ти могу се пријавити Милану Крунићу, на број телефона: 063/7123-
306 или биографије послати на e-mail: kruna@hotmail.rs, у року од 30 
дана од дана објављивања.

 Mедицина 

Посао се не чека, 
посао се тражи Национална служба 

за запошљавање



Бесплатна публикација о запошљавању 23  31.12.2014.  |  Број 602-603 |   

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ОРТОПЕДСКУ ПРОТЕТИКУ

11000 Београд, Булевар војводе Путника 7

Директор

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, специјализација из физи-
калне медицине и рехабилитације и најмање пет година радног ста-
жа после положеног специјалистичког испита или завршен економ-
ски или правни факултет са завршеном едукацијом из менаџмента у 
здравству и најмање пет година радног стажа у области здравствене 
заштите; искуство у пословима руковођења у здравственој делат-
ности или код другог корисника јавних средстава; да се против кан-
дидата не води истрага и да није осуђиван за кривична дела за која 
се гони по службеној дужности; држављанство Републике Србије. 
Конкурсна пријава треба да садржи: предлог плана рада и развоја 
Специјалне болнице за период од 4 године; биографију кандидата са 
акцентом на доказивање стручности, допунских знања и остварених 
резултата; оверену фотокопију дипломе о стручној спреми; потврду 
о положеном специјалистичком испиту за лица медицинске струке; 
доказ о завршеној едукацији из области здравственог менаџмента 
за лица немедицинске струке; уверење о знању енглеског језика; 
доказ о радном искуству у струци и о радном искуству на послови-
ма руковођења - фотокопију радне књижице, потврду послодавца 
или решење о распоређивању (уговор о раду) којим доказује да је 
радио на пословима руковођења са наглашеним периодом у ком је 
радио; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству 
Републике Србије; потврду да се против кандидата не води истрага 
и да није осуђиван за кривична дела која се гоне по службеној дуж-
ности. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Наведена документа не могу бити старија од 
шест месеци, а фотокопије морају бити оверене од надлежног орга-
на. Пријаве слати на адресу: Специјална болница за рехабилитацију 
и ортопедску протетику, Београд, Булевар војводе Путника 7, са наз-
наком: „Пријава на конкурс за директора“. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати.

ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО-ХИРУРШКЕ
БОЛЕСТИ „БАЊИЦА“

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

Доктор медицине специјалиста анестезиологије 
са реаниматологијом

УСЛОВИ: Кандидати су дужни да уз пријаву са биографијом доста-
ве: оверен препис или фотокопију дипломе о завршеном медицин-
ском факултету (са просечном оценом студирања); оверен препис 
или фотокопију дипоме о положеном стручном испиту; оверен пре-
пис или фотокопију дипломе о положеном специјалистичком испиту 
из анестезиологије са реаниматологијом; оверен препис или фото-
копију дипломе о положеном испиту за научно звање магистра и/
или доктора наука (ако га кандидат има); потврду издату од стране 
Националне службе за запошљавање о дужини чекања на запос-
лење; доказ о радном искуству у струци након положеног испита 
на пословима пружања здравствене заштите, укључујући и волон-
терски стаж (фотокопија радне књижице или потврда послодавца); 
извод из матичне књиге рођених; биографију са адресом и контакт 
телефоном. Предвиђен пробни рад три месеца. Наведена докумен-
та не смеју бити старија од шест месеци, а приложене фотокопије 
морају бити оверене од надлежног органа. Пријаве са непотпуном 
документацијом или које нису у складу са условима овог огласа, као 
и неблаговремене пријаве, неће бити разматране. Кандидати ће бити 
позвани на разговор.

                                      Пољопривреда

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА
„КЛАДОВО“ ДОО

19320 Кладово, Дунавска 46
тел. 060/4232-012

e-mail: kladovovet@gmail.com

Дипломирани ветеринар
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен факултет ветеринар-
ске медицине, пожељно радно искуство - није обавезно. Кандидати 
достављају CV на мејл адресу или поштом, на горенаведену адресу.

 Mедицина / Пољопривреда

Сајмови запошљавања

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ 
ЗА МАЛИ 
БИЗНИС
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БЕОГРА Д
ПРВА СПОРТСКА

КОШАРКАШКА ГИМНАЗИЈА
КОЛЕЏ БЕОГРАД

11250 Београд, Стјепана Супанца 15а, тел. 011/2570-199
е-mail: оffice@koledz-beograd.еdu.rs

Наставник немачког језика
са 30% радног времена

УСЛОВИ: Уз пријаву приложити: биографију, уверење о држављан-
ству РС, извод из матичне књиге рођених и оверену фотокопију 
дипломе. Одговарајуће високо образовање одређеног занимања, 
према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у гимназији. Рок за пријављивање 
је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве, као и достављање документације која није у складу са наведеним, 
неће се узети у разматрање. Пријаве на конкурс слати на горенаве-
дену адресу.

МУЗИЧКА ШКОЛА „ЈОСИП СЛАВЕНСКИ“
11000 Београд, Радослава Грујића 2а

тел. 011/2455-953

Наставник корепетитор
на одређено време, замена одсутног запосленог преко 

60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чланом 8 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09, 52/11 и 55/13), Правилником о степену и врсти образовања 

наставника у основној музичкој школи и Правилником о врсти стру-
чне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама, остали услови прописани чланом 120 Закона о 
основама система образовања и вастпиања. Уз пријаву на конкурс 
са биографским подацима, кандидати су у обавези да приложе сле-
деће доказе: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, 
уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија), ове-
рену фотокопију извода из матичне књиге рођених. Кандидати поред 
наведеног достављају: доказ о поседовању образовања из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова - издато од одговарајуће високошколске 
установе (наставник и стручни сарадник који је у току студија поло-
жио испите из педагогије и психологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина, па је потреб-
но да достави уверење или други одговарајући документ о положе-
ном испиту из педагогије и психологије у току студија или доказ о 
положеном стручном испиту, односно положеном испиту за лицен-
цу); уколико кандидат није стекао образовање на српском језику, у 
обавези је да достави доказ да је положио испит из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске установе. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве се шаљу на 
наведену адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. У поступку одлу-
чивања 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 запо-
шљавања). Лекарско уверење доставља се пре закључења уговора о 
раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА “КОЛУБАРА”
11550 Лазаревац, Доситеја Обрадовића 6

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: директор школе може да буде лице које испуњава услове 
прописане чланом 8 став 2, чланом 59 и чланом 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 
52/11 и 55/13): одговарајуће високо образовање стечено на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. годи-
не; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, за наставника те врсте школе и подручја рада, за педагога 
или психолога; држављанство Републике Србије; положен стручни 
испит, односно испит за лиценцу за наставника, односно стручног 
сарадника; да је савладао обуку и да има положен испит за директо-
ра установе (изабрани директор који нема положен испит за дирек-
тора, дужан је да га положи у року од годину дана од дана ступања 
на дужност); најмање пет година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; да зна језик на ком се остварује 
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да приложи: ове-
рен препис/фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању, оверен препис/фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу, потврду о раду у области обра-
зовања и васпитања, доказ о држављанству Републике Србије (уве-
рење о држављанству или извод из матичне књиге рођених), доказ 
о знању језика на ком се изводи образовно-васпитни рад у школи 
(уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику), радну 
биографију. Документација не може бити старија од 6 месеци. Лекар-
ско уверење се подноси пре закључења уговора о раду, а доказ да 
кандидат није осуђиван прибавља школа по службеној дужности, 
пре доношења одлуке о избору кандидата. Рок за пријављивање је 
15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање. Сва потребна обавештења могу се 
добити код секретара школе, на број телефона: 011/8123-249. Прија-
ве са доказима о испуњавању услова подносе се лично или препору-
ченом поштом на адресу школе.

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 поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање;

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

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

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

Запосленом престаје радни однос ако се у току радног односа 
утврди да не испуњава услове из става 1 овог члана или ако 
одбије да се подвргне лекарском прегледу у надлежној здрав-
ственој установи на захтев директора.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Булевар краља Александра 67

Расписује конкурс за избор у звање и заснивање
радног односа:

Редовни професор за Грађанскоправну ужу 
научну област, предмети: Наследно право и 

Грађанско процесно право

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука 
из научне области за коју се бира. Остали услови утврђени су чланом 
64 став 9 Закона о високом образовању (“Службени гласник РС”, бр. 
76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12 и 89/13) и 
чл. 105 и 107 Статута Правног факултета Универзитета у Београду 
(пречишћен текст).

Доцент за Пословноправну ужу научну област, 
предмет: Компанијско право

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука 
из научне области за коју се бира. Остали услови утврђени су чла-
ном 64 став 5 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 
76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08 44/10, 93/12 и 89/13) и 
чл. 105 и 107 Статута Правног факултета Универзитета у Београду 
(пречишћен текст).

Доцент за ужу научну област Јавне финансије и 
финансијско право, предмети: Пореско право и 

Право међународних пореских уговора
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука 
из научне области за коју се бира. Остали услови утврђени су чланом 
64 став 5 Закона о високом образовању (“Службени гласник РС”, бр. 
76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13) и 
чл. 105 и 107 Статута Правног факултета Универзитета у Београду 
(пречишћен текст).

ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима (биографија, списак науч-
них радова, радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод 
из матичне књиге рођених и уверење о држављанству), подносе се 
Правном факултету Универзитета у Београду, Булевар краља Алек-
сандра 67, у року од 15 дана од дана објављивања.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Ђушина 7

1. Ванредни професор за ужу научну 
област Нафтно рударство, механизација и 

аутоматизација у рударству

2. Ванредни професор за ужу научну област 
Динамичка геологија

3. Сарадник у настави за ужу научну област 
Динамичка геологија

4. Сарадник у настави за ужу научну област 
Палеонтологија

5. Сарадник у настави за ужу научну област 
Математика и информатика

УСЛОВИ: За радно место под бр. 1: VIII степен стручне спреме, док-
торат из научне области којој припада ужа научна област; остали 
услови утврђени су одредбама члана 64 став 7 Закона о високом 
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 97/2008 и 44/2010), у 

складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата; 
радни однос је на одређено време од пет година. За радно место 
под бр. 2: VIII степен стручне спреме, докторат из научне области 
којој припада ужа научна област; остали услови утврђени одредба-
ма члана 64 став 5 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, 
бр. 76/2005, 97/2008 и 44/2010), у складу са којима ће бити извршен 
избор пријављених кандидата; радни однос је на одређено време од 
пет година. За радно место под бр. 3: у звање сарадника у настави 
на студијама првог степена бира се студент мастер академских или 
специјалистичких студија који је студије првог степена завршио са 
укупном просечном оценом најмање осам; наведени услови утврђе-
ни су одредбама члана 71 став 1 и 4 Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 97/2008 и 44/2010) и Статутом Рудар-
ско-геолошког факултета Универзитета у Београду; радни однос 
је на одређено време од годину дана. За радно место под бр. 4: у 
звање сарадника у настави на студијама првог степена бира се сту-
дент мастер академских или специјалистичких студија који је студије 
првог степена завршио са укупном просечном оценом најмање осам; 
наведени услови утврђени су одредбама члана 71 став 1 и 4 Зако-
на о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 97/2008 и 
44/2010) и Статутом Рударско-геолошког факултета Универзитета у 
Београду; радни однос је на одређено време од годину дана. За рад-
но место под бр. 5: у звање сарадника у настави на студијама првог 
степена бира се студент мастер академских или специјалистичких 
студија који је студије првог степена завршио са укупном просечном 
оценом најмање осам; наведени услови утврђени су одредбама чла-
на 71 став 1 и 4 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 
76/2005, 97/2008 и 44/2010) и Статутом Рударско-геолошког факул-
тета Универзитета у Београду; радни однос је на одређено време од 
годину дана.

ОСТАЛО: Пријаве са прилозима (биографија, списак стручних радо-
ва, радови, диплома о одговарајућој стручној спреми и потврде о ста-
тусу), доставити на горенаведену адресу. Рок за пријављивање је 15 
дана од дана објављивања.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 12-16

тел. 011/2184-330

Оглас објављен 24.12.2014. године у публикацији „Посло-
ви“, мења се у називу трећег радног места, које исправно 
треба да гласи: наставник у звању редовног професора за 
ужу научну област Аналитичка хемија. У осталом делу оглас 
је непромењен.

ОШ „ФИЛИП КЉАЈИЋ ФИЋА“
11030 Београд, Николаја Гогоља 40

тел. 011/3542-118

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо школско образо-
вање прописано чл. 8 ст. 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања; на студијама другог степена (дипломске академске сту-
дије - мастер, специјалистичке академске студије и специјалистичке 
струковне студије) у складу са Законом о високом образовању („Сл. 
гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење и 97/08), почев 
од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10.09.2005. године; да испуњава услове за наставника основне 
школе или за педагога и психолога школе, да има дозволу за рад, 
односно положен стручни испит, обуку и положен испит за дирек-
тора установе (након доношења подзаконског акта који ће прописа-
ти програм обуке, начин и поступак полагања испита за директора); 
најмање 5 година радног стажа у области образовања и васпитања; 
да је држављанин Републике Србије; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за обављање рада са децом, ученицима и 
запосленима; да познаје језик на ком се остварује образовно-васпит-
ни рад; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (потврду прибавља школа).

Наука и образовање
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ОСТАЛО: Уз пријаву потребно је да кандидати приложе следећу доку-
ментацију: биографске податке, односно преглед кретања у служби 
са биографским подацима, оверену фотокопију дипломе о стручној 
спреми, оверену фотокопију лиценце за наставника, педагога или 
психолога, односно уверење о положеном стручном испиту, уверење 
да се против њих не води истрага за наведена кривична дела или 
судски поступак за иста, доказ о дужини стажа у области образовања 
и васпитања, лекарско уверење издато од надлежне овлашћене 
установе и извод из матичне књиге држављана, а доказ о поседо-
вању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима прибавља се пре закључења уговора о раду. Пријаве 
на конкурс са потребном документацијом послати на горенаведену 
адресу, у року од 15 дана, са назнаком: „Конкурс за директора“.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Краљице Марије 16

Сарадник у звању асистента за ужу научну 
област Процесна техника

на одређено време од 3 године

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

Сарадник у звању асистента за ужу научну 
област Аутоматско управљање

на одређено време од 3 године

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

Сарадник у звању асистента за ужу научну 
област Термомеханика

на одређено време од 3 године

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

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, оверене 
копије диплома, списак радова и сепарате објављених радова. Прија-
ве доставити на адресу: Машински факултет, Краљице Марије 16, 
11120 Београд 35, соба бр. 121, у року од 15 дана од дана објављи-
вања.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 16

тел. 011/2636-263

Оглас објављен 24.12.2014. године у публикацији „Посло-
ви“, мења се за радно место: ванредни професор за ужу 
научну област Генетика и исправно треба да гласи: ванред-
ни професор за ужу научну област Генетика и еволуција, на 
Катедри за генетику и еволуцију у Институту за зоологију, на 
одређено време од 5 година. У осталом делу оглас је непро-
мењен.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Каменичка 6

тел. 011/3021-137

Ванредни професор за ужу научну област 
Економска политика и развој - теорија и 

планирање привредног развоја
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука и способност за наставни рад. 
Поред наведених услова, кандидати треба да испуне и друге услове 
прописане одредбама Закона о високом образовању, Статута Уни-
верзитета у Београду, Статута Факултета, Критеријума за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београду и Критеријума за сти-
цање звања наставника и сарадника на Економском факултету у Бео-
граду.

Аситент за ужу научну област Статистика и 
математика - основи статистичке анализе

на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област Пословна 
економија и менаџмент - економика предузећа

на одређено време од 3 године

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

ОСТАЛО: Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса дос-
тављају се на наведену адресу Факултета, соба бр. 139, у року од 15 
дана од дана објављивања.

БОР
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ

19210 Бор, Војске Југославије 12
тел. 030/424-555

Сарадник универзитета у звање асистента за 
ужу научну област Индустријски менаџмент

на одређено време 3 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом и Статутом 
Техничког факултета, као и Правилником о стицању звања и засни-
вању радног односа универзитетских наставника на Универзитету 
у Београду, кандидат треба да испуњава и следеће посебне усло-
ве за рад: VII/1 степен стручне спреме, мастер инжењер инжењер-
ског менаџмента, дипломирани инжењер индустријског менаџмента, 
студент докторских студија у области техничких наука на студијском 
програму Инжењерски менаџмент. Остали услови утврђени су одред-
бом члана 72 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 
76/2005) и члана 103 Статута Техничког факултета у Бору. Пријаве 
на конкурс са доказима о испуњавању услова достављају се на горе-
наведену адресу. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављи-
вања.

ЧАЧАК
ОШ „ТАТОМИР АНЂЕЛИЋ“

32210 Мрчајевци
тел. 032/800-178

Наставник хемије
за 10% радног времена, на одређено време до краја 

школске 2014/2015. године - 31.08.2015. године

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова може бити примљен 
кандидат који испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег 

Наука и образовање
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образовања; поседовање психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства Репу-
блике Србије; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања; извршена психолошка процена спо-
собности 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.

ОСТАЛО: Доставити: пријаву на конкурс - CV, доказ о држављанству 
Републике Србије (уверење о држављанству или извод из матичне 
књиге рођених), оверен препис или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању, оверен препис или оверену фотокопију уве-
рења 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-васпитни рад (осим кандидата који су одго-
варајуће образовање стекли на том језику, пошто се сматра да они 
познају језик на ком се изводи образовно-васпитни рад). Одлуку о 
избору кандидата 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 подно-
шење пријава на конкурс. Пријаве слати на адресу школе, са назна-
ком: „За конкурс“. Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе и на број телефона: 032/800-178.

ОШ „СВЕТИ САВА“
32300 Горњи Милановац, Бошка Бухе 17

тел. 032/720-510

Професор физичког васпитања
са 20% радног времена, на одређено време до 30. јуна 

2015. године

Библиотекар
са 25% радног времена, на одређено време до 30. јуна 

2015. године

Професор математике
на одређено време преко 60 дана, до повратка одсутне 

запослене са боловања

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 8 ст. 1, 2 и 4 и чл. 
120 и 121 став 9 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13); здравствена способ-
ност за рад са ученицима (доказ о испуњености овог услова подноси 
се пре закључења уговора о раду - лекарско уверење); психичка и 
физичка способност за рад са ученицима (проверу психофизичких 
способности за рад са ученицима врши надлежна служба за запо-
шљавање); 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 (уверење прибавља школа); 
држављанство РС.

ОСТАЛО: Кандидати подносе: пријаву са биографијом, оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању, доказ о испуњености услова 
из члана 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са 
доказима доставити на адресу школе.

ОШ „БРАНИСЛАВ ПЕТРОВИЋ“
32224 Слатина

Професор физике
за 40% норме, на одређено време ради замене раднице 

на породиљском одсуству

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из члана 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
бр. 72/09, 52/11 и 55/13): 1) одговарајуће образовање у складу чл. 
8 наведеног закона; 2) да је држављанин Републике Србије; 3) да 
поседује физичку и здравствену способност за рад са децом; 4) да 

није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела за која се 
изричу казне затвора; 5) да зна језик на ком се изводи образовни 
рад. Докази о испуњености услова под тач. 1, 2 и 5 - прилажу се уз 
пријаву, а остали у току рада. Пријаве на конкурс слати на адресу 
школе, у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ТАНАСКО РАЈИЋ”

32000 Чачак, Алексија Миленковића 5
тел. 032/350-185

Професор српског језика
на одређено време, са 66% радног времена, до 
повратка запослене са породиљског одсуства

Професор разредне наставе
за рад у продуженом боравку, на одређено време до 

повратка запослене са породиљског одсуства

Професор технике и информатике
на одређено време до 31.08.2015. године

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 8 став 1, 2 и 4 и чл. 
120 и 121 став 9 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), чл. 122 и Правилника 
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи, здравствена способност за рад са ученицима (доказ 
о испуњености овог услова подноси се пре закључења уговора о раду 
- лекарско уверење); психичка и физичка способност за рад са уче-
ницима (проверу психофизичких способности за рад са ученицима 
врши надлежна служба за запошљавање); да кандидат није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања 
(уверење прибавља школа); држављанство РС. Кандидати подносе: 
пријаву са биографијом, оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, доказ о испуњености услова из члана 8 став 4 Закона о 
основама система образовања и васпитања, извод из матичне књиге 
рођених и уверење о држављанству. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Пријаве са доказима доставити на 
адресу школе.

ГЊИЛАНЕ
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„ДРАГИ ПОПОВИЋ“
Гњилане - Горње Кусце

Секретар
на одређено време

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање, дипломирани правник - 
мастер или дипломирани правник који је стекао високо образовање 
на основним студијама у трајању од најмање четири године, почев 
од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању 
од најмање четри године, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; најмање три године рада у уста-
нови на пословима секретара, образовања и васпитања; да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; лекарско уверење о општој здравственој способности; да 
је држављанин Републике Србије. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе: уверење 
о држављанству Републике Србије, доказ о стеченом високом обра-
зовању одговарајућег факултета, потврду о радном искуству у обра-
зовању од најмање 3 године на пословима образовања и васпитања, 
као и на пословима секретара у образовању. Потпуном пријавом 
сматра се пријава која садржи све доказе о испуњености услова за 
избор по захтеву конкурса, лекарско уверење о општој здравстве-
ној способности и доказ о неосуђиваности кандидата. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве на 
конкурс са документацијом слати поштом на адресу школе, са назна-
ком: „Конкурс за избор секретара“ или предати лично управи школе.

Наука и образовање
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КОСОВСК А МИТРОВИЦА
СРЕДЊА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА“

38218 Лепосавић, Немањина 29/А
тел. 028/83-562

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане чланом 59 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09, 52/13). Уз пријаву доставити: оверену копију дипломе о сте-
ченом образовању, доказ о поседовању лиценце за рад (уверење о 
положеном стручном испиту), доказ о радном стажу у области обра-
зовања и васпитања (потврде од установа у којима је кандидат ост-
варио потребне године радног стажа), извод из матичне књиге рође-
них, уверење о држављанству Републике Србије (да није старије од 
6 месеци), доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са ученицима, уверење да кандидат није осуђиван у складу 
са законом (прибавља школа по службеној дужности), биографију 
са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада 
директора школе. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разма-
трати. Пријаве са потребном документацијом доставити лично или 
послати на адресу школе.

ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „НАША РАДОСТ“
38218 Лепосавић, Доситеја Обрадовића бб

тел. 028/83-655

Oбезбеђење - портир
на одређено време

УСЛОВИ: IV/III степен стручне спреме, особа са инвалидитетом спо-
собна за испуњавање радних задатака овог радног места, држављан-
ство РС, да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Кандидат уз пријаву мора да достави: ове-
рену фотокопију о стеченом образовању, извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија), уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци), решење о инвалидитету или решење 
о процени радне способности. Уверење о здравственој способности 
изабрани кандидат подноси приликом закључивања уговора о раду, 
док је установа дужна да по службеној дужности прибави уверење да 
кандидат није осуђиван за горенаведена кривична дела.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Одлуку о избору кандидата директор ће донети у року од 30 дана од 
дана истека рока за подношење пријава. Пријаве слати на горенаве-
дену адресу.

КРАГУЈЕВАЦ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЦВЕТИЋ“

34240 Кнић
тел. 034/510-978

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: дужност директора предшколске установе може да обавља 
лице које има образовање из члана 8 став 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 
55/13) за васпитача или стручног сарадника - завршене студије дру-
гог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
да кандидат има дозволу за рад, обуку и положен испит за директора 
установе и најмање 5 година рада у установи, након стеченог одгова-
рајућег образовања. Дужност директора предшколске установе може 
да обавља и лице које има образовање сагласно члану 8 став 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/09, 52/11 и 55/13), односно лице које има одговарајуће високо 

образовање на студијама првог степена (основне академске, однос-
но струковне студије), студијама у трајању од три године или више 
образовањем, дозволу за рад, обуку и положен испит за директора 
установе и најмање десет година рада на пословима васпитања и 
образовања, након стеченог одговарајућег образовања. Поред наве-
дених, директор мора да испуњава и следеће услове сагласно члану 
120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13): да поседује психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом; држављанство Републике 
Србије; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања и да зна језик на ком се остварује образовно-вас-
питни рад.

ОСТАЛО: Поред доказа о испуњености услова прописаних Законом 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/09, 52/11 и 55/13), уз пријаву на конкурс кандидат треба да 
достави: оригинал или оверену копију дипломе о завршеном одго-
варајућем образовању, оверен препис или оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу 
(дозвола за рад), потврду о радном искуству на пословима васпи-
тања и образовања, извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверену копију, не старије од 6 месеци), уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци), радну биографију са крат-
ким прегледом кретања у служби и организаторским способностима. 
Лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом кандидат доставља пре закључења уговора о 
раду. Доказ о неосуђиваности из члана 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09, 52/11 и 55/13) - прибавља установа. Доказ о савладаној обу-
ци и положеном испиту за директора установе се не прилаже, јер 
надлежни министар није донео подзаконски акт о полагању испита 
и стицању лиценце за директора установе. Изабрани кандидат биће 
у обавези да у законском року положи испит за директора. Пријаве 
на конкурс са потребним доказима о испуњавању услова подносе се 
у затвореној коверти, са назнаком: „Пријава на конкурс за директора 
ПУ „Цветић“ - за Управни одбор“, лично или поштом на горенаведену 
адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати, а 
фотокопије докумената које нису оверене од стране надлежног орга-
на неће се узимати у обзир. Ближе информације могу се добити на 
број телефона: 034/510-978. Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања.

КРУШЕВАЦ
ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

ЗА ВАСПИТАЧЕ КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 22-24

тел. 037/439-754, 420-761, 423-050

Асистент за извођење вежби из уже научне 
области Психолошких наука (реизбор)

Асистент за извођење вежби из уже научне 
области Медицинских наука

Сарадник у настави за извођење вежби из уже 
научне области Психолошких наука

за 30% радног времена

УСЛОВИ: Услови за избор у звање и пријем у радни однос предвиђе-
ни су Законом о високом образовању и Статутом Школе. Пријаве на 
конкурс са документацијом слати на горенаведену адресу. Непотпуна 
и неблаговремена документација неће бити разматрана.
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ВИСОКА ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У КРУШЕВЦУ

37000 Крушевац, Косанчићева 36
тел. 037/427-603

Асистент за уже области: а) Хемија;
б) Технологија

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен природно-математички факултет - одсек хемија 
- дипломирани хемичар (просек најмање осам), студент докторских 
студија технологије, техничких наука.

Асистент за уже области: а) Заштита животне 
средине; б) Хемија

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен природно-математички факултет - одсек хемија 
(просек најмање осам), студент докторских студија хемије.

ОСТАЛО: Услови за избор у звање прописани су Законом о високом 
образовању и Статутом школе. Уз пријаву кандидати подносе: био-
графске податке, преписе диплома, списак објављених радова и дру-
гих публикација, писмени доказ да су студенти докторских студија (за 
избор асистента). Биографске податке и списак објављених радова и 
других публикација кандидати подносе у штампаном и електронском 
облику. Пријаве слати на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати.

НИШ
ОШ „АЦА СИНАДИНОВИЋ“

18212 Лоћика
тел. 018/610-400

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: испуњеност услова прописаних чланом 8 став 2 и чланом 
120 Закона о основама система образовања и васпитања (одгова-
рајуће високо образовање стечено на студијама другог степена 
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије у складу са Законом 
о високом образовању), почев од 10. септембра 2005. године или 
на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, 
за наставника те врсте школе и подручја рада, педагога или психо-
лога; поседовање дозволе за рад (лиценце) за наставника, педаго-
га или психолога; најмање 5 година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 
обука и положен испит за директора установе (узеће се у обзир да 
није донет подзаконски акт о полагању испита за директора, па ће 
изабрани кандидат бити у обавези да исти положи у законском року, 
након што министар просвете, науке и технолошког развоја доне-
се одговарајући подзаконски акт); психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење - не ста-
рије од 6 месеци, доставља изабрани кандидат по пријему одлуке о 
избору, а пре закључења уговора о раду); да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (уве-
рење прибавља школа, пре доношења одлуке о избору); држављан-
ство Републике Србије; знање језика на ком се остварује образов-
но-васпитни рад (доказује се дипломом о стеченом образовању). 
Кандидат уз пријаву треба да достави: оверен препис/фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; оверен препис/фотокопију доку-
мента о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу; 
потврду о радном стажу у области образовања и васпитања; доказ о 
држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија 
уверења, не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених 
(искључиво на новом обрасцу са холограмом, оригинал или овере-
на фотокопија - не старије од 6 месеци); радну биографију. Рок за 
пријављивање је 15 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање.

ОШ „АЦА СИНАДИНОВИЋ“
18212 Лоћика

тел. 018/610-400

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2015. године

УСЛОВИ: најмање IV степен стручне спреме, положена обука за 
педагошке асистенте; психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са децом и ученицима (уверење доставља изабрани кандидат, 
пре закључења уговора о раду); да кандидат није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ при-
бавља школа); држављанство Републике Србије; знање језика на 
ком се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат уз пријаву тре-
ба да достави: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању, сертификат Министарства просвете о положеној обуци за 
педагошке асистенте, уверење о држављанству РС, извод из мати-
чне књиге рођених, доказ о познавању језика на ком се остварује 
образовно-васпитни рад. Уверења не могу бити старија од 6 месеци. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

НОВИ ПА ЗАР
ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“

36300 Нови Пазар, Цетињска 10
тел. 020/316-360, 316-361

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају следеће услове: VII/1 степен 
стручне спреме, одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8 и 
120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС“, бр. 55/2013) и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС 
- Просветни гласник“, бр. 15/2013), образовање из психолошких и 
педагошких дисциплина стечено у току студија или након дипломи-
рања, да су држављани Републике Србије, да имају психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са ученицима, да нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривична дела из члана 120 тачка 1 став 
3 Закона о основама система образовања и васпитања, да знају језик 
на ком се остварује образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати треба да доставе: оверен препис 
дипломе о стручној спреми, доказ да имају образовање из психолош-
ких и педагошко-методичких дисциплина стечено у току студија или 
након дипломирања, уверење о држављанству РС и извод из матич-
не књиге рођених. Информације о конкурсу могу се добити у школи 
- лично или на горенаведене бројеве телефона.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МЕША СЕЛИМОВИЋ“

36300 Нови Пазар, Стевана Немање бб
тел. 020/5403-165

Наставник српског језика
на одређено време ради замене запослене на 

породиљском одсуству и одсуству ради неге детета, са 
45% радног времена, закључно са 31.10.2015. године

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове за пријем у радни 
однос утврђене чланом 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13): 1) да 
имају одговарајуће образовање; 2) психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 3) да нису осуђивани 
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 знају језик на ком се оства-
рује образовно-васпитни рад. Услови из става 1 члана 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања доказују се приликом 
пријема у радни однос, а проверавају се у току рада. Доказ о испуње-
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ности услова из става 1 тач. 1, 4 и 5 члана 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања 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 члана 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања - прибавља школа. У погледу степена и врсте 
образовања, односно одговарајућег високог образовања, потребно 
је да кандидати имају одговарајуће високо образовање сходно члану 
8 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13), као и степен и врста образо-
вања сходно Правилнику о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС“, бр. 
11/2012) и Правилнику о организацији и систематизацији послова у 
ОШ „Меша Селимовић“ Нови Пазар, бр. 14 од 19.09.2014. године, 
чије одредбе нису у супротности са Правилником. Рок за пријављи-
вање је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су обавезни да доста-
ве: оригинал или оверену копију дипломе, односно уверење којим 
доказују одговарајуће образовање; оригинал уверење о држављан-
ству - не старије од 6 месеци; оригинал извода из матичне књиге 
рођених - не старије од 6 месеци; одговарајући доказ (потврда, уве-
рење или друга исправа коју издаје надлежна високошколска уста-
нова) којим се доказује да кандидат има одговарајуће образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи сходно члану 8 став 4 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 
52/11, 55/13), одговарајући доказ (сертификат или друга исправа 
коју издаје надлежна високошколска установа или друга институција, 
организација или национални савет) којим се доказује познавање 
језика на ком се остварује образовно-васпитни рад, и то за горена-
ведено радно место - познавање српског језика сходно члану 120 
став 1 тачка 5 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13). Пријаве са потреб-
ним документима слати на адресу школе или лично доставити управи 
школе. Кандидати који не испуњавају услове конкурса у погледу сте-
пена и врсте образовања, одговарајућег високог образовања и про-
писаног занимања (стручног назива) и чије пријаве буду непотпуне 
и неблаговремене неће се примати, односно узимати у разматрање 
приликом одлучивања о пријему у радни однос.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
СРЕДЊА ШКОЛА „НОВИ ПАЗАР“
36300 Нови Пазар, Саве Ковачевића бб

Конкурс објављен 17.12.2014. године у публикацији „Посло-
ви“, поништава се за радна места: наставник српског језика, 
за 10% радног времена и наставник математике, за 5% рад-
ног времена. У осталом делу конкурс је непромењен.

НОВИ С А Д
ИСПРАВКА КОНКУРСА

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

21000 Нови Сад

Конкурс објављен 24.12.2014. године у публикацији „Посло-
ви“, мења се у следећем: брише се радно место под бр. 8, 
које гласи: 8. наставник за избор у звање ванредног профе-
сора за ужу научну област Физикална медицина и рехаби-
литација, на одређено време 5 година, радно време краће 
од пуног (15 сати); мењају се редни бројеви код услова, тако 
да услови сада гласе:

УСЛОВИ: за радна места под бр. 2-8: VIII степен стручне спреме, 
научни степен доктора медицинских наука. Остали услови утврђени 
су чланом 64 став 7 Закона о високом образовању, Статутом Универ-
зитета у Новом Саду, Правилником о ближим условима за избор у 
звање наставника Универзитета у Новом Саду, Статутом Медицин-
ског факултета у Новом Саду и Правилником о изборима у звања 
наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета у 
Новом Саду.

УСЛОВИ: за радно место под бр. 9: VIII степен стручне спреме, науч-
ни степен доктора медицинских наука - стоматологија. Остали услови 

утврђени су чланом 64 став 7 Закона о високом образовању, Стату-
том Универзитета у Новом Саду, Правилником о ближим условима 
за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду, Статутом 
Медицинског факултета у Новом Саду и Правилником о изборима у 
звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета 
у Новом Саду.

УСЛОВИ: за радно место под бр. 10: VIII степен стручне спреме, 
научни степен доктора медицинских наука. Остали услови утврђе-
ни су чланом 64 став 7 или 5 Закона о високом образовању, Стату-
том Универзитета у Новом Саду, Правилником о ближим условима 
за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду, Статутом 
Медицинског факултета у Новом Саду и Правилником о изборима у 
звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета 
у Новом Саду.

УСЛОВИ: за радна места под бр. 11-21: VIII степен стручне спреме, 
научни степен доктора медицинских наука. Остали услови утврђени 
су чланом 64 став 5 Закона о високом образовању, Статутом Универ-
зитета у Новом Саду, Правилником о ближим условима за избор у 
звање наставника Универзитета у Новом Саду, Статутом Медицин-
ског факултета у Новом Саду и Правилником о изборима у звања 
наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета у 
Новом Саду.

УСЛОВИ: за радна места под бр. 22 и 23: VIII степен стручне спреме, 
научни степен доктора медицинских наука - стоматологија. Остали 
услови утврђени су чланом 64 став 5 Закона о високом образовању, 
Статутом Универзитета у Новом Саду, Правилником о ближим усло-
вима за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду,  Ста-
тутом Медицинског факултета у Новом Саду и Правилником о избо-
рима у звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског 
факултета у Новом Саду.

УСЛОВИ: за радно место под бр. 24: VIII степен стручне спреме, 
научни степен доктора медицинских наука - фармација. Остали усло-
ви утврђени су чланом 64 став 5 Закона о високом образовању, Ста-
тутом Универзитета у Новом Саду, Правилником о ближим условима 
за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду, Статутом 
Медицинског факултета у Новом Саду и Правилником о изборима у 
звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета 
у Новом Саду.

УСЛОВИ: за радна места под бр. 25-30: VII/1 степен стручне спре-
ме, завршен медицински факултет, студент докторских студија који 
је претходне нивое студија 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 дисертације. Остали услови утврђени су чланом 72 Закона 
о високом образовању, Статутом Универзитета у Новом Саду, Стату-
том Медицинског факултета у Новом Саду и Правилником о изборима 
у звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског факул-
тета у Новом Саду.

УСЛОВИ: за радна места под бр. 31 и 32: VII/1 степен стручне спре-
ме, завршен медицински факултет (одсек стоматологије) или сто-
матолошки факултет, студент докторских студија који је претходне 
нивое студија 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 дисерта-
ције. Остали услови утврђени су чланом 72 Закона о високом образо-
вању, Статутом Универзитета у Новом Саду, Статутом Медицинског 
факултета у Новом Саду и Правилником о изборима у звања настав-
ника, сарадника и истраживача Медицинског факултета у Новом 
Саду.

УСЛОВИ: за радно место под бр. 33: VII/1 степен стручне спреме, 
завршен медицински факултет (одсек фармације) или фармацеутски 
факултет, студент докторских студија који је претходне нивое студија 
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 дисертације. Остали 
услови утврђени су чланом 72 Закона о високом образовању, Стату-
том Универзитета у Новом Саду, Статутом Медицинског факултета у 
Новом Саду и Правилником о изборима у звања наставника, сарадни-
ка и истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.
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УСЛОВИ: за радна места под бр. 34 и 35: студент мастер академ-
ских, специјалистичких академских студија или кандидат са заврше-
ним интегрисаним академским студијама медицине који је студије 
првог степена, односно интегрисане академске студије завршио са 
просечном оценом најмање осам. Остали услови утврђени су чланом 
71 Закона о високом образовању, Статутом Универзитета у Новом 
Саду, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и Правилником 
о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача Медицин-
ског факултета у Новом Саду.

ОШ „ЗДРАВКО ЧЕЛАР“
21413 Челарево, Трг Бориса Кидрича 1

тел. 021/760-014
е-mail: rudic.milanka@abakusbp.net

Наставник српског језика
за 88,89% радног времена, на одређено време до 

повратка одсутног запосленог

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у складу са 
Законом и Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи: професор српског језика и 
књижевности, професор српског језика и књижевности са општом 
лингвистиком, професор српске књижевности и језика, професор 
српске књижевности и језика са општом књижевношћу, дипломирани 
филолог српског језика са јужнословенским језицима, дипломирани 
филолог српске књижевности са јужнословенским књижевностима, 
професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и 
југословенску књижевност, професор, односно дипломирани фило-
лог за југословенски књижевност и српскохрватски језик, професор 
српскохрватског језика и опште лингвистике, професор за српскох-
рватски језик са јужнословенским језицима, професор српскохрват-
ског језика са источним и западним словенским језицима, професор 
српскохрватског језика и југословенске књижевности за наставу у 
школама у којима се образовно - васпитни рад изводи на мађарс-
ком, односно русинском или румунском језику, професор, односно 
дипломирани филолог за југословенску и општу књижевност, про-
фесор југословенске књижевности са страним језиком, дипломира-
ни филолог за књижевност и српски језик, дипломирани филолог за 
српски језик и књижевност, професор српског језика и књижевности 
у одељењима за националне мањине, професор српског језика и срп-
ске књижевности, дипломирани компаратиста, мастер филолог (сту-
дијски програми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност и 
језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски 
језик, Српска књижевност, Српска филологија (српски језик и линг-
вистика), Српска књижевност и језик са компаратистиком), мастер 
професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик и 
књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик 
са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска 
филологија (српски језик и лингвистика), Филологија, модули: Срп-
ски језик и Српски језик и компаративна књижевност.

ОСТАЛО: Посебни услови: да кандидат испуњава услове из члана 
120 став 1, а у вези са чланом 8 став 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 
и 55/2013); образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечене 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 (кандида-
ти који су у току студија положили испите из педагогије и психологије 
или су положили стручни испит, односно испит за лиценцу испуња-
вају наведени услов). Уз пријаву на конкурс доставити: оверен пре-
пис/фотокопију дипломе о стеченом високом образовању; уверење о 
држављанству - не старије од 6 месеци (оригинал или оверену фото-
копију); уверење високошколске установе о образовању из психо-
лошких, педагошких и методичких диспиплина и пракси у установи, 
односно уверење о положеним испитима из педагогије и психологије 
или уверење о положеном испиту за лиценцу; кратку биографију или 
CV. Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање.

ФАКУЛТЕТ ЗА МЕНАЏМЕНТ
21505 Сремски Карловци, Његошева 1/а

тел. 021/2155-183

Доцент на Катедри за менаџмент, у ужој 
научној области Инжењерски менаџмент

на одређено време од 5 година

Доцент на Катедри за информатику, у ужој 
научној области Информационе технологије

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Услови за избор у звање и заснивање радног односа пред-
виђени су чл. 64 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, 
бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14). Пријаве канди-
дата са прилозима (биографија са неопходним подацима за писање 
извештаја, дипломе, списак објављених радова и остала документа-
ција) достављају се на адресу: Факултет за менаџмент, Сремски Кар-
ловци, Његошева 1/а. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања. Контакт телефон: 021/2155-183.

„ЕДУКОНС“ УНИВЕРЗИТЕТ
ФАКУЛТЕТ ЗА СПОРТ И ТУРИЗАМ „ТИМС“

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

е-mail: informacije@tims.еdu.rs

Наставник у звање доцента у пољу друштвено-
хуманистичких наука, научна област Физичко 

васпитање и спорт, ужа научна област 
Комплементарне кинезиолошке науке

на одређено време, са 5% радног времена

УСЛОВИ: услов за горенаведено радно место је докторат педагош-
ких наука, а додатни услов да је кандидат окончао и високо образо-
вање на педагошком факултету, као и испуњеност услова за избор 
у тражено звање. Посебан услов за горенаведено радно место је да 
кандидат има одговарајуће компетенције у педагошком раду из одго-
варајуће научне области.

ОСТАЛО: Поред наведених услова, кандидат треба да испуњава и 
услове предвиђене Законом о високом образовању, Законом о раду 
и Статутом Факултета за спорт и туризам. Уз пријаву на конкурс кан-
дидат треба да поднесе доказе о испуњености услова конкурса: рад-
ну биографију, оригинал или оверену фотокопију дипломе, извод из 
матичне књиге рођених, уверење надлежног државног органа да није 
осуђиван за кривична дела, као нити да се пред надлежним органима 
води кривични поступак против кандидата, списак објављених науч-
них радова и да достави саме радове. Пријаву о наведеним доказима 
о испуњавању услова конкурса сви кандидати могу послати на адре-
су: Факултет за спорт и туризам „ТИМС“, Радничка 30а, Нови Сад, са 
назнаком: „За конкурс“. Информације у вези са конкурсом могу се 
добити на бројеве телефона: 021/530-633 или 021/530-231, сваког 
радног дана, од 08,00 до 16,00 часова. Конкурс је отворен 8 дана 
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

тел. 021/4852-068

Наставник у звање доцента или ванредног 
професора за ужу област Инжењерство 

заштите животне средине

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. Приложити пријаву за избор у звање и 
пријем у радни однос (навести прецизан назив уже области) и доказе 
о испуњености услова конкурса: краћу биографију, оверене фото-
копије диплома и додатка дипломи, доказ о држављанству, ориги-
нални извод из матичне књиге рођених, уверење да кандидат није 
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кривично гоњен, свим дипломама стеченим у иностранству потребно 
је приложити и доказ о нострификацији, списак објављених научних 
радова, књиге и саме радове. Пријаве слати на горенаведену адресу 
за сваки конкурс посебно. Комисија ће разматрати само благовреме-
не и потпуне пријаве. Конкурс за наставнике је отворен 15 дана од 
дана објављивања.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ИВО ЛОЛА РИБАР“

21000 Нови Сад, Краљевића Марка 2/а
тел. 021/4721-772

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава сле-
деће услове: поседовање одговарајућег високог образовања из члана 
8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања (високо 
образовање стечено на студијама другог степена - мастер академ-
ске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије, по пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године), за наставника основне шко-
ле, педагога или психолога; поседовање дозволе за рад (лиценце); 
поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; 
знање језика на ком се изводи образовно-васпитни рад; неосуђива-
ност 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 вас-
питања, након стеченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: доказ 
о држављанству (извод из матичне књиге рођених или уверење о 
држављанству), оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, оверен препис/фотокопију документа о положеном 
испиту за лиценцу, односно стручном испиту, доказ о знању језика 
на ком се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су 

одговарајуће образовање стекли на том језику), потврду о радном 
искуству, преглед кретања у служби са биографским подацима (нео-
бавезно), доказе о својим стручним и организационим способности-
ма (необавезно), оквирни план рада за време мандата (необавезно). 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе 
и на бројеве телефона: 021/4721-772 и 021/4721-776. Пријаве слати 
на адресу школе. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављи-
вања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ“

21241 Каћ, Краља Петра I 9
тел. 021/6211-071

е-mail: skolakac@eunet.rs

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може да буде изабрано лице које испуњава 
следеће услове: да поседује одговарајуће високо образовање (члан 
8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања) - на 
студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, спе-
цијалистичке академске студије или специјалистичке струковне сту-
дије), у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, 
бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење и 97/08), почев од 10. сеп-
тембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године и дозволу за рад - лиценцу, односно положен 
стручни испит за наставника, педагога или психолога, и то за рад у 
школи оне врсте и подручја рада којој припада школа; да испуњава 
улове за пријем у радни однос у установи за образовање и васпитање 
(члан 120 Закона о основама система образовања и васпитања); 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; држављанство Републике Србије; најмање 
пет година рада у установи за образовање на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс приложе: 
оверену фотокопију или препис дипломе о високој стручној спреми; 
оверену фотокопију или препис дозволе за рад - лиценцу, однос-
но положен стручни испит за наставника, педагога или психолога; 
доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење, не старије од 6 месеци); ове-
рену фотокопију радне књижице; потврду о стеченом радном стажу 
у области образовања и васпитања најмање 5 година; уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија, 
не старије од шест месеци); фотокопију личне карте; доказ о неос-
уђиваности - да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања - доказ прибавља школа. Поред 
наведеног, кандидат треба у пријави да наведе краће биографске 
податке и приложи: податке о кретању у досадашњем радном одно-
су, стручном и радном усавршавању и оствареним резултатима у 
раду и предлог мера, организације и начин руковођења школом које 
би спровео као директор школе (програм рада) које ће изложити на 
наставничком већу. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. 
Одлука о избору директора школе биће достављена свим учесници-
ма конкурса, у року од осам дана од дана доношења одлуке. Пријаве 
са документацијом и прилозима доставити на адресу школе. За све 
додатне информације кандидати се могу обратити секретару школе, 
радним даном, од 08,00 до 13,00 сати, на број телефона: 021/6213-
015.

 Наука и образовање
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ПИРОТ
СШ „НИКЕТА РЕМЕЗИЈАНСКИ“

18310 Бела Паланка, 9. мај 2
тел. 018/855-510

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају услове прописане чланом 8 став 
2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), одговарајуће високо образо-
вање на студијама другог степена (мастер академске студије, специја-
листичке 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 чети-
ри године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, одговарајуће образовање из чл. 8 став 2 
Закона о основама система образовања и васпитања, за наставника 
или за педагога и психолога; да кандидат поседује лиценцу, односно 
положен стручни испит, обуку и положен испит за директора устано-
ве (с обзиром да програм обуке за директора школе и правилник о 
полагању испита за директора школе нису донети, изабрани канди-
дат биће у обавези да савлада обуку и положи испит за директора 
на начин и у року који пропише министар); најмање пет година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; психичка, физичка и здравствена спо-
собност за рад са децом и ученицима; да кандидати нису осуђива-
ни правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
држављанство Републике Србије; да знају језик на ком се остварује 
образовно-васпитни рад. Директор се бира на мандатни период од 
четири године.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс поднети: биографске податке, однос-
но радну биографију, оригинал или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању, оригинал или оверену фото-
копију уверења о положеном испиту за лиценцу, односно струч-
ном испиту за наставника, односно стручног сарадника (дозвола за 
рад), оригинал или оверену фотокопију потврде о радном искуству у 
трајању од најмање 5 година у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, уверење 
о држављанству - оригинал или оверену фотокопију (не старије од 
шест месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал или овере-
ну фотокопију), оквирни план рада за време мандата, лекарско уве-
рење да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (не старије од шест месеци). Доказ да 
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања - школа прибавља по службеној дужности, подно-
шењем захтева МУП-у РС ради издавања извода из казнене евиден-
ције. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Пријаве 
са доказима подносе се препорученом поштом на адресу школе или 
се лично предају у секретаријату, у затвореним ковертама, са назна-
ком: „За конкурс за директора школе“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе и на број телефона: 018/855-
510.

ОШ „СВЕТИ САВА“
18300 Пирот, Саве Немањића 2

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане 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): одговарајуће високо 
образовање за наставника основне школе, педагога или психолога; 
да има дозволу за рад; најмање пет година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања; 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. 
Изабрани кандидат је дужан да положи испит за директора у року од 
годину дана од дана ступања на дужност.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању, ове-
рену фотокопију дозволе за рад (лиценца), доказ о радном искуству 
на пословима образовања и васпитања, доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење, не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена копија), уверење о држављанству Републике 
Србије (не старије од шест месеци, оригинал или оверена копија), 
биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом 
програма рада директора школе. Извод из казнене евиденције при-
бавља школа. Директор школе се бира на период од четири године. 
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
са потребном документацијом предају се лично код секретара школе 
или поштом на адресу школе.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
18300 Пирот, Српских владара 111

Професор ликовне културе
на одређено време до повратка раднице са породиљског 

боловања

Професор ликовне културе
на одређено време до повратка раднице са породиљског 

боловања, са 5 часова

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове у погледу врсте 
стручне спреме: дипломирани сликар, академски сликар - ликовни 
педагог, академски графичар - ликовни педагог, академски вајар - 
ликовни педагог, дипломирани сликар - професор ликовне културе, 
дипломирани графичар - професор ликовне културе, дипломирани 
вајар - професор ликовне културе, дипломирани графички дизајнер 
- професор ликовне културе, дипломирани уметник нових ликовних 
медија - професор ликовне културе, дипломирани уметник фотогра-
фије - професор ликовне културе, дипломирани сликар - професор, 
дипломирани вајар, дипломирани вајар - професор, дипломирани 
графички дизајнер, дипломирани архитекта унутрашње архитекту-
ре, дипломирани сликар зидног сликарства, дипломирани графичар, 
дипломирани графичар - професор, професор ликовних уметности, 
наставник ликовне уметности, мастер ликовни уметник (завршене 
основне академске студије из области ликовне уметности, односно 
примењене уметности и дизајна), мастер примењени уметник (завр-
шене основне академске студије из области ликовне уметности, 
односно примењене уметности и дизајна), мастер конзерватор и рес-
тауратор (завршене основне академске студије из области ликовне 
уметности, односно примењене уметности и дизајна), мастер дизај-
нер (завршене основне академске студије из области ликовне умет-
ности, односно примењене уметности и дизајна), лице са завршеним 
факултетом ликовних уметности, лице са завршеним факултетом 
примењених уметности, лице са завршеним факултетом примење-
них уметности и дизајна.

Педагошки асистент
на одређено време до повратка раднице са породиљског 

боловања

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове у погледу врсте стру-
чне спреме: завршена уводна обука према Правилнику о програму 
обуке за педагошке асистенте („Службени гласник РС“, бр. 11/10).

ОСТАЛО: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кан-
дидат треба да испуњава и следеће услове: одговарајућа стручна 
спрема; психичка, физичка и здравствена способност за рад; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање шест месе-
ци или да није правноснажном пресудом осуђен за кривично дело 
против достојанства личности или морала; држављанство Републи-
ке Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. 
Уз пријаву кандидат доставља: уверење о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених, уверење да није осуђиван, оверену фото-
копију дипломе или уверење, на адресу школе или у просторијама 
секретаријата школе, у року од 8 дана од дана објављивања. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 Наука и образовање
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ГИМНАЗИЈА „ВУК КАРАЏИЋ“
18330 Бабушница, Омладинских бригада бб

тел. 010/385-026

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуњава следеће 
услове: да има одговарајуће високо образовање стечено на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. годи-
не или на основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године; образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова прак-
се у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; да 
испуњава услове за наставника гимназије, за педагога и психолога 
школе, да има дозволу за рад - лиценцу, односно положен струч-
ни испит, обуку и положен испит за директора установе, најмање 
пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физич-
ку 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 васпи-
тања; држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се оства-
рује образовно-васпитни рад (знање српског језика).

ОСТАЛО: Уз потписану пријаву на конкурс кандидат за директора 
школе подноси: биографске податке, односно радну биографију са 
прегледом кретања у служби, о радном искуству и пословима које 
је обављао, оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
високом образовању (овера не старија од 6 месеци), оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту, односно доказ о 
положеном испиту за лиценцу (дозволи за рад) - овера не старија 
од 6 месеци, лекарско уверење да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима - не старије од 6 
месеци, потврду да има најмање 5 година рада у школи у области 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, 
уверење о држављанству - не старије од 6 месеци, извод из мати-
чне књиге рођених, уверење надлежног суда да против њега није 
покренута истрага, нити је подигнута оптужница за кривично дело 
из надлежности суда - не старије од 30 дана, доказ о знању језика 
на ком се изводи образовно-васпитни рад (у обавези су да доставе 
кандидати који образовање нису стекли на српском језику, а доказује 
се потврдом високошколске установе да је кандидат положио српски 
језик на основу акредитованог студијског програма високошколске 
установе), прилоге којима доказује своје стручне, организационе, 
моралне и друге квалитете. С обзиром да није организовано пола-
гање испита за директоре установа, пријаве које не садрже доказ о 
положеном испиту за директора школе неће се сматрати непотпу-
ним, а изабрани кандидат биће у обавези да у законском року поло-
жи испит за директора. Школа прибавља уверење да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања. Пријава са доказима о испуњавању услова конкурса подноси 
се лично или поштом, на горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс 
за директора“, у року од 15 дана од дана објављивања. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Додатне информа-
ције могу се добити у стручној служби школе или на број телефона: 
010/385-026.

ПОЖ АРЕВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА

„ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“
12000 Пожаревац, VI личке дивизије 32

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуњава услове 
прописане чл. 8 ст. 2, чл. 59 ст. 5 и чл. 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13): 
одговарајуће високо образовање из чл. 8 ст. 2 Закона о основама 

система образовања и васпитања стечено на студијама другог степе-
на, 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 је уређивао 
високо образовање до 10.09.2005. године; да испуњава услове за 
наставника, педагога или психолога у основној школи, дозвола за 
рад, лиценца за наставника, педагога, психолога, положен испит за 
директора школе (правилник о полагању испита за директора није 
донет, а изабрани кандидат биће у обавези да у законском року 
положи испит за директора); најмање пет година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривична дела из чл. 120 ст. 1 тач. 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да 
зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад (стечено висо-
ко образовање на српском језику, односно положен испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске установе).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе: био-
графске податке, односно радну биографију; оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању; оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу; 
потврду о радном стажу у области образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања - не старије од 6 месеци; ове-
рену фотокопију или оригинал уверења о држављанству Републике 
Србије; фотокопију извода из матичне књиге рођених; уверење да 
против кандидата није покренута истрага, односно подигнута оптуж-
ница код надлежног суда - не старије од 6 месеци; доказ да кандидат 
зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад (уколико одго-
варајуће образовање није стечено на том језику); писмена саглас-
ност кандидата да школа може у његово име прибавити уверење о 
неосуђиваности из казнене евиденције од Министарства унутрашњих 
послова; оквирни план рада за мандатни период; овера фотокопија 
приложених докумената не сме бити старија од 6 месеци. Пријаве 
доставити у року од 15 дана од дана објављивања, на адресу шко-
ле, са назнаком: „Пријава на конкурс“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛОШ САВИЋ“

12000 Лучица, 15. октобар бб

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: држављанство Републике Србије; одговарајуће високо 
образовање прописано чл. 8 ст. 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; положен испит за лиценцу - дозволу за рад, у 
сладу са горенаведеним образовањем; завршена обука и положен 
испит за директора установе; најмање пет година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања из тачке 2; да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима (доказ иза-
брани кандидат доставља при закључењу уговора о раду); позна-
вање језика на ком се спроводи образовно-васпитни рад; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела предвиђена чл. 
120 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (прибавља школа). Уз пријаву кандидат подноси: уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија, 
не старије од 6 месеци), оригинал или оверена фотокопија дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању, доказ о знању језика на ком се 
изводи образовно-васпитни рад у школи (уколико образовање није 
стечено на српском језику), оригинал или оверена копија уверења 
о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу, потврда 
о радном стажу у области образовања и васпитања, оригинал или 
оверена копија уверења о положеном испиту за директора устано-
ве, радна биографија, оквирни план рада за време мандата. Оглас 
је отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Пријаву доставити лично или препорученом пошиљком, на горенаве-
дену адресу. Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити узете 
у разматрање. Пријаве које не садрже уверење о положеном испиту 
за директора установе биће узете у разматрање и изабрани кандидат 
биће у обавези да положи односни испит у законском року. Ближа 
обавештења могу се добити у секретаријату школе.

 Наука и образовање
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЦВИЈИЋ“

12208 Костолац, Првомајска 1
тел. 012/241-455

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуњава услове 
прописане чл. 8 став 2, чл. 59 став 5 и чл. 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 
и 55/13): одговарајуће високо образовање из чл. 8 став 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања стечено на студијама 
другог степена - мастер академске студије, специјалистичке академ-
ске студије или специјалистичке струковне студије, по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; 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 пси-
холога; да има дозволу за рад - лиценцу за наставника, педагога, 
психолога; обуку и положен испит за директора установе (програм 
обуке за директора и Правилник о полагању испита за директо-
ра није донет, а изабрани кандидат биће у обавези да у законском 
року положи испит за директора установе); најмање 5 година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном 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 (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 образовању, овере-
ну фотокопију уверења о положеном стручном испиту, тј. испиту 
за лиценцу за наставника или стручног сарадника, потврду о рад-
ном искуству на пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања, најмање 5 година рада у устано-
ви на наведеним пословима (не старије од 6 месеци), уверење о 
држављанству РС (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге 
рођених на прописаном обрасцу са холограмом (не старији од 6 месе-
ци), 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 остварује образовно-васпитни рад (диплома издата 
на српском језику 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 месе-
ци), биографију са кратким прегледом кретања у служби, предлог 
програма рада директора школе за мандатни период од 4 године. 
Уверење да кандидати нису осуђивани за кривична дела утврђена 
у 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 - лекарско 
уверење, подноси изабрани кандидат, по коначности одлуке о избо-
ру, 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 директора“.

СМЕДЕРЕВО
ОШ „АКАДЕМИК РАДОМИР ЛУКИЋ“

11318 Милошевац, Трг јединства 13
тел. 026/802-233

Наставник разредне наставе
на одређено време до 4 године, ради замене запосленог 

који се налази на функцији директора

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме. Поред општих услова прописа-
них Законом о раду, услова прописаних Законом о основном образо-
вању и васпитању, Законом о основама система образовања и вас-
питања, кандидат треба да испуњава и следеће услове: одговарајуће 
образовање, односно VII степен стручне спреме у одговарајућем 
занимању у складу са чланом 8 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи; да има психичку, 
физичку и здравствену способност (лекарско уверење доставља кан-
дидат који буде изабран, пре закључења уговора о раду); да испуња-
ва услове прописане чланом 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Кандидати достављају следећу документацију: 
диплому о завршеној школи, извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству, уверење да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања - прибавља школа по 
службеној дужности.

ОШ „КАРАЂОРЂЕ“
11320 Велика Плана, Војводе Мишића 135

Наставник математике
на одређено време, са 40% радног времена, ради 

замене запосленог који се налази на боловању преко 60 
дана

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, да кандидати испуњавају услове 
из члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања и 
члана 2 Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи и да уз пријаву на оглас (са радном био-
графијом) доставе и оверене фотокопије докумената, не старије од 
6 месеци којима доказују да испуњавају услове огласа: диплому о 
стеченом стручном образовању; уверење о држављанству; уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима - доставља изабрани кандидат пре закључења угово-
ра. Уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела предвиђена чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања - прибавља школа по службеној 
дужности.

СОМБОР
ОСНОВНА ШКОЛА
„ОГЊЕН ПРИЦА“

25274 Колут, Марка Орешковића 1
тел. 025/804-213

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабран кандидат који испуња-
ва услове прописане чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 
52/11 и 55/13), односно: одговарајуће високо образовање на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године или на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године, за настав-
ника те врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога; дозво-
ла за рад, обука и положен испит за директора установе и најмање 
пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог образовања; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са ученицима; да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 

 Наука и образовање
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Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство 
Републике Србије; да има дозволу за рад (лиценцу). Изузетно, дуж-
ност директора основне школе може да обавља лице које има одго-
варајуће образовање из чл. 8 став 3 Закона за наставнике те врсте 
школе (основна школа), односно лице са стеченим одговарајућим 
високим образовањем на студијама првог степена (основне академ-
ске студије, односно струковне студије), студијама у трајању од три 
године или више образовање, дозволу за рад, обуку и положен испит 
за директора установе и најмање десет година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одго-
варајућим образовањем из члана 8 став 2 Закона. На поновљеном 
конкурсу кандидати који имају одговарајуће образовање из чл. 8 ст. 
2 и 3 Закона - равноправни су.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кадидат треба да достави: биограф-
ске податке, односно радну биографију (навести значајније награде 
и постигнућа из области образовања, искуство у раду на пољу обра-
зовања, стручност и активност, друштвену ангажованост, чланство и 
функцију у организацијама културно-просветног значаја, активности 
на пољу стручног усавршавања у последњих пет година); оверену 
фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом образо-
вању; доказ о знању језика на ком се изводи образовно-васпитни 
рад у школи, уколико одговарајуће образовање није стечено на том 
језику; оверену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу 
- дозволи за рад; потврду о раду у области образовања - доказ о нај-
мање пет година рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања (оверена фотокопија 
радне књижице); уверење о држављанству - оригинал или оверена 
фотокопија, до 6 месеци старости; извод из матичне књиге рођених 
- оригинал. Школа по службеној дужности прибавља уверење да кан-
дидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела која 
га чине неподобним за рад у школи, у складу са чланом 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Лекар-
ско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, изабрани кандидат подноси пре закљу-
чења уговора о раду. Изабрани кандидат који нема положен испит 
за директора дужан је да га положи у року од годину дана од дана 
ступања на дужност, у складу са чланом 59 став 9 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“, на адресу школе, са наз-
наком: „Конкурс за директора“. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
комисија неће разматрати.

ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА СА
ДОМОМ УЧЕНИКА „ПЕТРО КУЗМЈАК“

25233 Руски Крстур, Русинска 63
тел. 025/703-042

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове предвиђене чл. 8, 59 
и 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13): држављанство Републике Србије; 
високо образовање и да испуњава услове за наставника у гимназији, 
наставника у средњој стручној школи за образовни профил: турис-
тички техничар у четворогодишњем трајању, школског педагога 
или школског психолога; да има лиценцу или уверење о положеном 
стручном испиту; најмање пет година радног стажа у области обра-
зовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да зна језик на ком се остварује васпитно-образовни рад; 
да није осуђиван правноснажном судском пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Доказе о испуњености услова из тач. 1, 2, 3, 4 и 
6 - подносе кандидати уз пријаву на конкурс, а доказе из тач. 5 и 7 - 
прибавља школа. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе 
доказе о испуњавању услова конкурса и радно-професионалну био-
графију са организационим и другим квалитетима који су неопходни 
за обављање послова директора. О конкурсу се можете информиса-
ти код секретара школе или на број телефона: 025/703-042. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати.

ШАБАЦ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ШАБАЦ
15000 Шабац, Бањичких жртава 2

тел. 015/341-028, 341-031

Наставник математике
на одређено време до повратка на рад запослене која 

користи право на одсуство са рада ради неге детета, са 
90% радног времена

УСЛОВИ: завршен ПМФ - дипл. математичар, односно професор 
математике са стеченим одговарајућим високим образовањем на сту-
дијама другог степена - мастер академске студије, по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године или стечено 
одговарајуће високо образовање на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10.09.2005. године.

ОСТАЛО: 1. физичка и здравствена способност за рад са децом и 
ученицима; 2. неосуђиваност (непостојање правноснажне пресуде за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања); 3. држављанство Републике 
Србије. Докази о степену и врсти образовања и испуњености услова 
из тачке 3 подносе се уз пријаву на конкурс. Пријаве са потребном 
документацијом достављају се у конкурсном року од 8 дана од дана 
објављивања, на адресу школе.

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка на рад запослене која 
користи право на породиљско боловање и одсуство са 

рада ради неге детета, са 60% радног времена

УСЛОВИ: професор енглеског језика, односно мастер филолог 
англиста, са стеченим одговарајућим високим образовањем на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије), по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године или са сте-
ченим одговарајућим високим образовањем на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10.09.2005. године.

ОСТАЛО: 1. физичка и здравствена способност за рад са децом и 
ученицима; 2. неосуђиваност (непостојање правноснажне пресуде за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања); 3. држављанство Републике 
Србије. Докази о степену и врсти образовања и испуњености услова 
из тачке 3 подносе се уз пријаву на конкурс. Пријаве са потребном 
документацијом достављају се у конкурсном року од 8 дана од дана 
објављивања, на адресу школе.

Наставник српског језика
на одређено време до повратка на рад запослене која 
користи право на одсуство са рада ради неге детета

УСЛОВИ: професор српског језика и књижевности, односно мастер 
филолог српског језика и књижевности, са стеченим одговарајућим 
високим образовањем на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 
10.09.2005. године или са стеченим одговарајућим високим образо-
вањем на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. 
године.

ОСТАЛО: 1. физичка и здравствена способност за рад са децом и 
ученицима; 2. неосуђиваност (непостојање правноснажне пресуде за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања); 3. држављанство Републике 
Србије. Докази о степену и врсти образовања и испуњености услова 
из тачке 3 подносе се уз пријаву на конкурс. Пријаве са потребном 
документацијом достављају се у конкурсном року од 8 дана од дана 
објављивања, на адресу школе.

Наставник српског језика
на одређено време до повратка на рад запослене са 

боловања, са 17,5% радног времена

 Наука и образовање
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УСЛОВИ: професор српског језика и књижевности, односно мастер 
филолог српског језика и књижевности, са стеченим одговарајућим 
високим образовањем на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије), по пропису који уређује високо образовање, почев од 
10.09.2005. године или са стеченим одговарајућим високим образо-
вањем на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. 
године.

ОСТАЛО: 1. физичка и здравствена способност за рад са децом и 
ученицима; 2. неосуђиваност (непостојање правноснажне пресуде за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања); 3. држављанство Републике 
Србије. Докази о степену и врсти образовања и испуњености услова 
из тачке 3 подносе се уз пријаву на конкурс. Пријаве са потребном 
документацијом достављају се у конкурсном року од 8 дана од дана 
објављивања, на адресу школе.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„МИХАИЛО ВУКДРАГОВИЋ“

15000 Шабац, Масарикова 35

Наставник виолине
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење виолиниста, дипломи-
рани музичар - виолиниста, академски музичар виолиниста, мастер 
музички уметник - професионални статус - виолиниста. Кандидати 
за наставнике треба да испуњавају услове из чл. 8 и 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/2009, 52/2011 и 55/2013) и да имају одговарајуће образовање у 
складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл. глас-
ник РС - Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 
3/99, 6/2001, 2/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 
7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011, 9/2013 и 6/2014). Уз пријаву канди-
дати подносе: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, 
уверење о држављанству - не старије од 6 месеци и извод из матичне 
књиге рођених.

ОСТАЛО: У поступку одлучивања о избору наставника директор 
врши ужи избор кандидата које упућује на претходну психолош-
ку процену способности за рад са децом и ученицима, коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања. Лекарско уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима доставља се пре закључења уговора о раду, а доказ о 
неосуђиваности прибавља школа. Пријаве слати на адресу школе. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Наставник солфеђа
на одређено време до повратка раднице са 
породиљског одсуства, са 65% норме рада

УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење музички педагог, дипло-
мирани музички педагог, дипломирани музичар - педагог, професор 
солфеђа и музичке културе, професор солфеђа, мастер теорети-
чар уметности, професионални статус - музички педагог. Кандида-
ти за наставнике треба да испуњавају услове из чл. 8 и 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/2009, 52/2011 и 55/2013) и да имају одговарајуће образовање у 
складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл. глас-
ник РС - Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 
3/99, 6/2001, 2/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 
7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011, 9/2013 и 6/2014). Уз пријаву канди-
дати подносе: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, 
уверење о држављанству - не старије од 6 месеци и извод из матичне 
књиге рођених.

ОСТАЛО: У поступку одлучивања о избору наставника директор 
врши ужи избор кандидата које упућује на претходну психолош-
ку процену способности за рад са децом и ученицима, коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања. Лекарско уверење о 

психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима доставља се пре закључења уговора о раду, а доказ о 
неосуђиваности прибавља школа. Пријаве слати на адресу школе. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Наставник солфеђа
на одређено време до окончања поступка по конкурсу, а 

најдуже до краја школске 2014/2015. године

УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење музички педагог, дипло-
мирани музички педагог, дипломирани музичар - педагог, професор 
солфеђа и музичке културе, професор солфеђа, мастер теоретичар 
уметности, професионални статус - музички педагог.

ОСТАЛО: Кандидати за наставнике треба да испуњавају услове из 
чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и да имају одговарајуће 
образовање у складу са Правилником о врсти стручне спреме настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школа-
ма („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 
7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 2/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 
2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011, 9/2013 и 6/2014). Уз 
пријаву кандидати подносе: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, уверење о држављанству - не старије од 6 месеци и 
извод из матичне књиге рођених.

ОСТАЛО: У поступку одлучивања о избору наставника директор 
врши ужи избор кандидата које упућује на претходну психолош-
ку процену способности за рад са децом и ученицима, коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања. Лекарско уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима доставља се пре закључења уговора о раду, а доказ о 
неосуђиваности прибавља школа. Пријаве слати на адресу школе. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ВАЉЕВО
ОШ „МИЛОВАН ГЛИШИЋ“

14252 Ваљевска Каменица
тел. 014/254-558

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће високо образовање из 
члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), одговарајуће 
високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске студије или специјалис-
тичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; да испуњава услове за 
наставника основне школе, педагога или психолога; да има дозволу 
за рад, обуку и положен испит за директора установе (узеће се у 
обзир да није донет подзаконски акт о полагању испита за директо-
ра, али ће изабрани кандидат бити у обавези да положи овај испит у 
законском року, након што министар просвете, науке и технолошког 
развоја донесе одговарајући подзаконски акт); најмање пет година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да 
поседује држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се ост-
варује образовно-васпитни рад (српски језик).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: биографију са 
кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада 
директора школе; оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем високом образовању; оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту - дозволи за рад (лиценци у образовању); 
потврду установе као доказ да има најмање пет година рада на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; уверење о држављанству (оригинал или оверена фото-
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копија, не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверена фотокопија, не старије од шест месеци); 
уверење основног суда да се против кандидата не води кривич-
ни поступак; лекарско уверење као доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученицима (не старије 
од шест месеци); доказ о знању српског језика (уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику). Школа прибавља уве-
рење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вична дела наведена у условима за избор директора школе. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Пријаве са доказима 
о испуњавању услова конкурса достављају се лично у секретаријат 
школе или на горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс за дирек-
тора“.

УНИВЕРЗИТЕТ “СИНГИДУНУМ”
ПОСЛОВНИ ФАКУЛТЕТ ВАЉЕВО

14000 Ваљево, Железничка 5
тел. 014/292-610, 292-611

Наставник у звање доцента за ужу стручну 
област Туризам и хотелијерство

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и 
услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању („Сл. 
гласник РС“, бр. 76/2005) и Статута Факултета. Пријаве слати на 
горенаведену адресу.

ВРАЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНО-ШУМАРСКА ШКОЛА

„ЈОСИФ ПАНЧИЋ“
17530 Сурдулица, Сурдуличких мученика бб

тел. 017/815-051

Професор шумарске групе предмета
на одређено време до повратка радника са функције

УСЛОВИ: VII/1 степен, завршен шумарски факултет - мастер. Уз 
пријаву на оглас доставити: оверену копију дипломе, извод из матич-
не књиге рођених, уверење о држављанству и уверење да се против 
кандидата не води истрага.

ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“
17500 Врање, Француска бб
тел. 017/404-220, 411-623

Наставник историје
са 10% радног времена, на одређено време до повратка 

запосленог са функције директора музеја

УСЛОВИ: Општи услови прописани законом и услови одређени чл. 
120 Закона о основама система образовања и васпитања: 1. одгова-
рајуће образовање (утврђено чл. 8 и 121 Закона о основама система 
образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи); 2. пси-
хичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученици-
ма; 3. уверење 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; 4. држављанство Републике 
Србије; 5. познавање језика на ком се остварује образовно-васпитни 
рад.

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву обавезно подноси: доказ о испуње-
ности услова из тачке 1, односно да има одговарајуће образовање 
(оверена фотокопија дипломе или уверења о дипломирању), са 
образовањем из психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на стеченим у току студија или након дипломирања (што се доказује 
уверењем или фотокопијом индекса о положеним испитима из педа-
гогије и психологије или доказом о положеном испиту за лицен-
цу), доказ из тачке 4 (оригинал или оверена фотокопија уверења 
о држављанству и извода из матичне књиге рођених). Кандидат уз 
пријаву може да поднесе и уверење из тачке 3 (не старије од 6 месе-
ци), а у супротном исто прибавља школа. Доказ из тачке 2 (лекар-

ско уверење) - изабрани кандидат подноси пре закључења уговора 
о раду. Доказ из тачке 5 кандидат доставља само уколико није сте-
као одговарајуће образовање на српском језику. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Пријаве са краћом биографијом и доказима о испуњености услова 
огласа, као и са обавезним контакт телефоном, слати на адресу шко-
ле. Неблаговремено поднете пријаве и пријаве без потребне траже-
не документације неће се разматрати. Ближе информације о огласу 
могу се добити на бројеве телефона: 017/404-220 и 411-623.

ВРШАЦ
ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

„ЈЕЛЕНА ВАРЈАШКИ“
26300 Вршац, Жарка Зрењанина 22

тел/факс: 013/839-832
e-mail: jvvs@hemo.net

Наставник српског језика у основној и средњој 
школи

на одређено време до повратка одсутне запослене

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кан-
дидат треба да испуњава и следеће услове: одговарајуће образо-
вање у складу са чланом 8 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011, 55/2013), звање: 
дипломирани дефектолог - олигофренолог са савладаним програмом 
методике наставе српског језика; професор, односно дипломирани 
филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност; про-
фесор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност 
и српскохрватски језик; професор, односно дипломирани филолог за 
југословенску књижевност и општу књижевност; професор југосло-
венске књижевности са страним језиком; професор српскохрватског 
језика са јужнословенским језицима; професор југословенске књи-
жевности и српског језика; професор српског језика и књижевности, 
професор српске књижевности и језика; професор српске књижев-
ности и језика са општом књижевношћу; дипломирани филолог за 
књижевност и српски језик; дипломирани филолог за српски језик и 
књижевност; дипломирани филолог српског језика са јужнословен-
ским језицима. Наставници поред стручне спреме предвиђене Пра-
вилником морају поседовати стручну дефектолошку оспособљеност 
или стручну спрему дипломираног дефектолога; да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; држављанство Републике Србије; да знају језик на ком се 
остварује образовно-васпитни рад. Образовно-васпитни рад у школи 
остварује се на српском језику.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да поред краће 
биографије доставе, у оригиналу или у овереном препису/фотоко-
пији, следећу документацију: извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству (не старије од шест месеци), диплому или 
уверење о стеченом одговарајућем образовању, доказ о поседовању 
образовања из психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на стеченом на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у устано-
ви, у складу са Европским системом преноса бодова - издат од стране 
одговарајуће високошколске установе, односно уверење или други 
одговарајући документ о положеном испиту из педагогије и психоло-
гије у току студија или доказ о положеном стручном испиту, однос-
но о положеном испиту за лиценцу; уколико кандидат није стекао 
средње, више или високо образовање на српском језику, у обавези 
је да достави доказ да је положио испит из српског језика по програ-
му одговарајуће високошколске установе. Доказ о неосуђиваности 
прибавља школа службеним путем. Доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способностима за рад са децом и ученици-
ма (лекарско уверење) - подноси изабрани кандидат, по коначности 
одлуке о избору кандидата, а пре закључења уговора о раду. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Додатне инфор-
мације могу се добити на број телефонa: 013/839-832. Пријаве на 
конкурс са траженом документацијом могу се поднети лично или 
поштом, на горенаведену адресу.
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ОШ „МЛАДОСТ“
26300 Вршац, Омладински трг бб

тел. 013/830-721

Наставник разредне наставе у продуженом 
боравку

на одређено време до повратка запослене са 
породиљског одсуства

УСЛОВИ: Поред законом утврђених општих услова, кандидат треба 
да испуњава и посебне услове: одговарајуће образовање у складу 
са чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања и у складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени глас-
ник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013), односно да је 
стекао одговарајуће високо образовање на студијама другог степена 
(мастер акадамске студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је 

уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, односно 
да је: професор разредне наставе, наставник разредне наставе, про-
фесор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом 
или учитељском школом, професор разредне наставе и енглеског 
језика за основну школу, мастер учитељ, дипломирани учитељ - 
мастер, професор разредне наставе и ликовне културе за основну 
школу. Кандидат мора да има, у складу са чланом 8 став 4 Закона о 
основама система образовања и васпитања, образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова. 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 горенаве-
дених дисциплина; да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност 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-васпитни 
рад. Образовно-васпитни рад у школи остварује се на српском језику.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да поред краће 
биографије доставе, у оригиналу или у овереном препису/фотоко-
пији, следећу документацију: извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству - не старије од шест месеци, диплому или 
уверење о стеченом одговарајућем образовању, доказ о поседовању 
образовања из психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на стеченом на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у устано-
ви, у складу са Европским системом преноса бодова - издат од стране 
одговарајуће високошколске установе, односно уверење или други 
одговарајући документ о положеном испиту из педагогије и психоло-
гије у току студија или доказ о положеном стручном испиту, однос-
но о положеном испиту за лиценцу. Уколико кандидат није стекао 
средње, више или високо образовање на српском језику, у обавези 
је да достави доказ да је положио испит из српског језика по програ-
му одговарајуће високошколске установе. Доказ о неосуђиваности 
прибавља школа службеним путем. Доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способностима за рад са децом и ученици-
ма (лекарско уверење) - подноси изабрани кандидат, по коначности 
одлуке о избору кандидата, а пре закључења уговора о раду. Дирек-
тор врши ужи избор кандидата који испуњавају све услове конкурса 
и које у року од 8 дана од истека рока за подношење пријава упућује 
на претходну психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања, 
применом стандардизованих поступака. О датуму провере психофи-
зичких способности кандидати ће бити благовремено обавештени од 
стране школе. Директор доноси одлуку о избору у року од осам дана 
од добијања резултата психолошке процене способности кандидата 
за рад са децом и ученицима. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Додатне информације могу се добити на број телефона: 
013/830-721. Пријаве на конкурс са траженом документацијом могу 
се поднети лично или поштом, на горенаведену адресу.

ОШ „ОЛГА ПЕТРОВ РАДИШИЋ“
26300 Вршац, Вука Караџића 8

тел/факс: 013/801-905

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног запосленог

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова наставника разред-
не наставе може бити примљен кандидат који испуњава услове из 
чл. 8, 120 и 122 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), односно да има стечено 
одговарајуће образовање према Закону о основама система образо-
вања и васпитања, на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године и Правилнику о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли. Лица која су стекла академско звање мастер, односно дипломира-
ни мастер треба да поседују најмање 30 ЕСПБ из развојно-педагош-

 Наука и образовање

Шанса за младе
Школа је знање,
посао је занат
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ких предмета. Кандидат мора да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодо-
ва и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова; 1. да поседује психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 2. држављанство Републике 
Србије; 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. да поседује знање језика на ком се изво-
ди образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи краћу 
биографију уз коју су приложени следећи докази, у оригиналу или у 
овереној фотокопији: диплому о стеченој стручној спреми и доказ о 
образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
из тачке 1 овог конкурса, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству Републике Србије (издато у последњих 6 месеци), 
доказ о знању језика на ком се остварује образовно-васпитни рад. 
Лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о раду, а уве-
рење о неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности. 
Психолошку процену способности за рад са децом и ученицима врши 
надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизо-
ваних поступака, о чему ће кандидати који буду ушли у ужи избор 
бити накнадно обавештени. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити на број телефона: 013/801-905.

ЗАЈЕЧАР
ОШ „ДУБРАВА“

19350 Књажевац, Ивана Милутиновића бб

Наставник математике и информатике - 
рачунарства

за 88% радног времена, на одређено време до краја 
школске 2014/2015. године, за рад у издвојеном 

одељењу школе у Минићеву

Наставник математике
за 45% радног времена, на одређено време до краја 

школске 2014/2015. године, за рад у издвојеном 
одељењу школе у Кални

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из чл. 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања: одговарајуће образовање из чл. 8 
Закона о основама система образовања и васпитања и Правилника 
о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС“, бр. 6/96...3/10); да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван 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. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да 
приложи: извод из матичне књиге рођених, доказ о држављанству 
Републике Србије (уверење о држављанству), оверену копију дипло-
ме о стеченој стручној спреми.

Напомена: Доказ о неосуђиваности прибавља школа. У поступку 
одлучивања о избору наставника директор ће извршити ужи избор 
кандидата који буду испуњавали услове конкурса и који ће бити 
упућени на проверу психофизичких способности за рад са децом и 
ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
у Зајечару, применом стандардизованих поступака, у року од 8 дана 
од дана истека рока за подношење пријава. О месту и датуму про-
вере биће обавештени по истеку рока за подношење пријава. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање.

 Наука и образовање

Национална служба 
за запошљавање

Највећа понуда 
слободних послова 

на једном месту

www.nsz.gov.rs
ВАША ПРАВА АДРЕСА
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Предузеће „Пештан“ из Аранђе-
ловца је овогодишњи добит-
ник  признања за изузетан 
допринос запошљавању у 2014. 

години, које традиционално додељује 
Национална служба за запошљавање. 
У току претходне године запослили су 
100 лица са евиденције незапослених, 

без финансијске подршке НСЗ.
Привредно друштво „Пештан“ ове 

године обележава 25 година постојања. 
Од 1989. године до данас ово приватно 
предузеће постало је регионални лидер 
у производњи пластичних цеви и фи-
тинга за воду, канализацију и гас. Кон-

тинуирано улажу 
знатна средства у 
савремену техно-
логију, модерниза-
цију и аутоматиза-
цију опреме, како 
би својим корисни-
цима пружили ква-

литетне и 
поуздане 
производе по високим 
стандардима.

Захваљујући так-
вом стратешком посло-
вању постали су једна од 
водећих извозних фир-

ми у Шумадијском регио-
ну, са тржиштем које покрива више од 
60 земаља света, од САД, преко Европе, 
Африке, Блиског истока и Русије, све до 
Аустралије.

Палета „Пештанових“ производа 
садржи више од 4.000 артикала, за чију 

се производњу користе строго контро-
лисане сировине реномираних свет-
ских произвођача пластичних маса. 
Основни производни асортиман чине 
ПВЦ цеви, ПП цеви, коруговане цеви и 
спојнице, бризгани производи, ПВЦ сто-
ларија и профили.

Производња се делом обавља у 
старој згради, а делом у новој фабрици, 
површине преко 20.000 метара ква-
дратних покривеног простора и исто 
толико отвореног складишног просто-
ра.

- Континуирано улагање у произ-
водњу и константан развој производног 
циклуса довели су до повећања броја 
запослених. Из тих разлога смо се и 
обратили Националној служби за запо-
шљавање, како би нам пружила помоћ 
у селекцији и запошљавању кандидата. 
Због статуса најпожељнијег послодавца 
у региону имамо и велики број канди-
дата који се сваке године сами прија-

ве. У 2014. години 700 лица радило је 
у ‚Пештану‘ - изјавио је Александар 
Ћамиловић, директор сектора општих 
послова у предузећу.  

Визија оснивача и власника Бо-
жидара Петковића је да „Пештан“ 
иде напред, осваја нова тржишта, да 
се додатно фокусира на тржиште САД, 
Канаде и земље Персијског залива, 
осмишљавање и креирање нових кон-
курентних производа и, наравно, упо-
шљавање нове радне снаге. 

Јелена Зорнић

ДОБИТНИЦИ НАГРАДЕ НСЗ   Предузеће 
„Пештан“ из Аранђеловца - шампион 

запошљавања

НАЈПОЖЕЉНИЈИ 
ПОСЛОДАВАЦ СРБИЈЕ
У току 2014. године запослили 100 лица 

са евиденције НСЗ. У „Пештану“ ради 
700 људи

„Због статуса најпожељнијег 
послодавца у региону имамо и 

велики број кандидата који се сваке 
године сами пријављују“, каже Алек-

сандар Ћамиловић

Визија оснивача и власника Божидара 
Петковића је да „Пештан“ осваја нова 

тржишта и да се додатно фокуси-
ра на тржиште Америке, Канаде и 

земаља Персијског залива

Континуирано улагање у производњу и 
константан развој производног циклуса 
довели су до повећања броја запослених
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Александра Штрбац

„Град препознаје потребу да помогне социјално преду-
зетништво. Нама је много јефтиније да ове људе запослимо 
и да раде, него да им дајемо социјалну помоћ. Потребна је 
и обука за лица која ће одлучити да учествују у социјалном 
предузетништву“, истакао је Радиша Дупљановић, члан 
Градског већа задужен за предузетништво, на округлом сто-
лу на тему „Како креирати повољан амбијент за оснивање и 
развој социјалног предузетништва у граду Зрењанину“, одр-
жаном у организацији УГ „Зона позитивних промена“ и Фи-
лијале за запошљавање Зрењанин. 

Округли сто представља наставак активности на спро-
вођењу пројекта социјалног предузетништва, који је подржао 
и Град Зрењанин. Промовисањем концепта социјалног пре-
дузетништва и његових предности за заједницу, пре свега 
за незапослене који могу да оснивају социјална предузећа 
и запошљавају се у њима, скреће се пажња јавности на један 
ефикасан модел којим се могу смањити незапосленост и си-
ромаштво.  

О томе како створити што боље услове за развој социјал-
ног предузетништва, говорили су представници Филијале 
Зрењанин НСЗ, УГ „Зона позитивних промена“ и предузет-
ници који запошљавају особе са инвалидитетом. „Социјално 
предузетништво отвара велики простор за запошљавање 
угрожених категорија. Битно је знати како да формирамо 
критеријуме који ће подстаћи развој и оснивање социјалног 
предузетништва. Велику подршку очекујемо од свих нивоа 
власти, и локалне и републичке“, рекао је Ласло Тот, изврш-
ни директор УГ „Зона позитивних промена“.

Социјална предузећа су полупрофитне организације 
које треба да се баве производњом или пружањем услуга и 
које своју добит реинвестирају у даљи развој активности или 
заједницу. Првенствени циљ социјалних предузећа је помоћ 
и подршка за самосталан и продуктиван живот радно спо-
собних лица.

„Усвајање Закона о социјалном предузетништву очекује 
се најкасније до пролећа. Велике наде полажемо у ово, с об-
зиром да сви незапослени који су опредељени за предузет-
ништво овде имају могућност да се запосле“, нагласила је 
Александра Штрбац, саветница за планирање каријере у 
Филијали Зрењанин.

Закључак дискусије је да је социјално предузетништво 
код нас тек у повоју, али са одличним предусловима за екс-
панзију. Својим активизмом (услужним, образовним и про-
изводним) значајно доприноси растерећењу расхода за со-
цијална и здравствена давања из буџета. 

АКТУЕЛНО   Округли сто о социјалном предузетништву у Зрењанину

ПРОФИТ СА ЉУДСКИМ ЛИКОМ
Концепт социјалног предузетништва је ефикасан модел којим се могу смањити 

незапосленост и сиромаштво

У ваљевској филијали Националне службе за запошљавање у току су обуке за тржиште рада, којима је обухваћено 
118 лица са евиденције незапослених.

У сарадњи са Отвореним универзитетом Суботица, кроз пројекат MATCDO (Подизање учинка и конкурентности и 
повезивање потреба привреде са понудом тржишта радне снаге кроз јавно-приватно умрежавање у оквиру програма 
целоживотног учења), обезбеђена је обука за 80 незапослених, за онлајн напредни курс Ексела, чија је реализација у току. 
Апликација ће бити отворена два месеца. Незапослени имају прилику да унапреде своја знања и вештине, а сви полазни-
ци који успешно положе завршни тест добиће сертификат Отвореног универзитета Суботица о положеној обуци. 

У новембру је 13 полазника положило обуку за помоћ у кући са елементима базичне неге, у оквиру пројекта „Профе-
сионализација сектора менталног здравља у Ваљеву у циљу квалитетнијег живота особа са интелектуалним сметњама”. 
Пројекат заједнички реализују „Каритас“ Ваљево, Град Ваљево и Удружење за помоћ деци са посебним потребама „Наши 
снови“, у оквиру пројекта „Отворени загрљај“, који финансира Европска унија. Осмодневна обука је реализована у Центру 
за подршку при Психијатријској служби Ваљево, а одржали су је акредитовани предавачи „Каритаса“ Србије са вишего-
дишњим искуством у овој области. Сви полазници који су успешно савладали психо-социјални део обуке и практичну 
наставу за базичну негу добили су сертификате за обављање ове услуге признате од стране Министарства за рад, запо-
шљавање, борачка и социјална питања. У избору полазника поред Филијале Ваљево помогао је и Центар за социјални рад 
Колубара.

У току су и обука за термофасадере, за 10 лица, у трајању од 120 часова и обука за коваче, за 15 лица, у трајању од 
190 часова. Извођач обука је Отворени универзитет „Знање“. Кроз ове обуке лица са евиденције незапослених стећи ће 
неопходне вештине и практична знања којима ће повећати шансе за запошљавање.

Обуке у сарадњи са социјалним
партнерима у Ваљеву

ПО ДИКТАТУ
ТРЖИШТА РАДА
У току су обуке за термофасадере и коваче, 
а 80 незапослених укључено је у напредни 

онлајн курс Ексела

Рада Севић
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Министар за рад, 
запошљавање, бо-
рачка и социјална 
питања Алексан-

дар Вулин изјавио је да је 
предлогом буџета за 2015. за 
то министарство опредеље-
но око 155 милијарди дина-
ра, од чега ће скоро 94 одсто 
бити издвојено за социјал-
на давања. Вулин је рекао 
„Танјугу“ да је укупна маса 
предвиђена за дечји додатак 
повећана. „Очекујемо да нам 
се деца рађају“, поручио је 
Вулин.

Према његовим речима, 
ово министарство је од реба-

ланса до данас уштедело 1,8 
милијарди динара. Штедело 
се на свему - дневницама, 
службеним путовањима, ау-
томобилима, али не и на со-
цијалним давањима.

„Ниједно социјално да-
вање није умањено, сви об-
лици, од дечјег додатка до 
хранитељских надокнада, 
било које социјално давање 
које смо и до сада имали - 
остају“, рекао је Вулин и ис-
такао да је велика ствар што 
у времену штедње и економ-
ске кризе држава разуме да 
постоје ствари које се неће 
дирати.

План Владе Србије је да до 2020. године број малих 
и средњих предузећа (МСП) буде повећан са са-
дашњих 315.000 на 350.000, број запослених у њима 
са 768.000 на око 950.000 и да остварују више од три 

одсто бруто друштвеног производа (БДП), речено је у Прив-
редној комори Србије.

Представљајући Нацрт стратегије за подршку развоју 
малих и средњих предузећа, предузетништва и конкурент-
ности од 2015. до 2020. године, помоћник министра привреде 
Катарина Обрадовић Јовановић рекла је да је то први од 
три документа за подстицај развоју МСП и изразила очеки-
вање да ће ти документи бити усвојени почетком 2015. го-
дине.

План Министарства привреде је да Србија по индексу 
глобалне конкурентности Светског економског форума буде 
међу првих 60 у свету, са данашњег 94. места. Циљ Страте-
гије је и да сектор МСП у Србији има доступније изворе фи-
нансирања и да по том индексу буде, такође, међу првих 60 
земаља света, у односу на данашње 110. место.

„Од укупног броја правних лица у привреди Србије, да-
нас су скоро 99,8 одсто мала и средња предузећа, која са 34 
одсто учествују у БДП-у Србије“, навео је потпредседник ПКС 
Здравко Јелушић.

НЕДИРНУТА 
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА

До 2020. по плану Владе 
Србије

У СЕКТОРУ МАЛИХ
И СРЕДЊИХ

ПРЕДУЗЕЋА 950.000 
ЗАПОСЛЕНИХ

АКТУЕЛНО   Буџетом за 2015. Министарству 
рада око 155 милијарди динара

Повећана укупна маса средстава предвиђених 
за дечји додатак 

РЕКЛИ СУ   Председник Фискалног 
савета Павле Петровић 

ТРЕБА ОТПУСТИТИ 
ОКО 10.000 ЉУДИ

Председник Фискалног савета Павле Петровић 
изјавио је да би, према грубој рачуници, у јавном сектору 
требало отпустити око 10.000 радника у 2015. години, ако 
Влада Србије жели да постигне планирани циљ смањења 
издатака за плате од око пет одсто. Петровић је на конфе-
ренцији за новинаре рекао да још нема прецизног плана, 
што може да угрози успешну реализацију ове мере која би 
смањила државне расходе за више од 100 милиона евра. 
Навео је да у јавном сектору ради више од пола милиона 
људи, а пад зарада за око пет одсто отприлике значи да ће 
око 27.000 људи остати без посла.

„Овом мером оствариће се трајне уштеде од око 100 
милиона евра, а пун ефекат ове мере можемо да очекује-

мо тек у 2016. години“, рекао је Петровић, додајући да 
смањење броја запослених наредне године неће износити 
укупно пет одсто. 

„Ако узмемо горњу границу од 20.000 људи, будући 
да се услови за пензију пооштравају следеће године и да 
ће многи пожурити да се пензионишу, то ипак не значи 
да ће се за толику цифру смањити број запослених, јер 
неке од њих морате и да замените“, објаснио је Петровић 
и навео пример: ако се уместо сваког петог који иде у пен-
зију запосли једна особа, значи да у јавном сектору неће 
бити 20.000 мање људи по основу природног одлива, него 
16.000 хиљада.
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Данас је реткост пронаћи успешну приватну компа-
нију за коју се може рећи и да је друштвено одговор-
на у сваком погледу. Од 2009. године, када је донет 
Закон о професионалној рехабилитацији и запо-

шљавању особа са инвалидитетом, многе фирме су се уместо 
запошљавања инвалидних лица определиле за плаћање за-
коном утврђених пенала. 

Међутим, постоје и они који имају позитиван став пре-
ма запошљавању особа са инвалидитетом, сматрајући да 
и они могу својим потенцијалима значајно допринети ост-
варивању предвиђених пословних циљева. Једна од таквих 
фирми је „Алти“ д.о.о. из Чачка, која је и добитник признања 
Националне службе за запошљавање за изузетан допринос 
запошљавању у 2014. години. „Алти“ има у радном односу 
11 особа са инвалидитетом, при чему настоји да се тај број 
повећа.  

Почели су као мала породична фирма са свега три за-
послена радника и идејом да предузеће израсте у једну од 
водећих дистрибутерских ИТ фирми. И успели су. Данас за-
пошљавају 680 радника и остварују продају у вредности од 
преко педесет четири милиона евра, са развијеним послов-
ним активностима и својим канцеларијама у три државе: 
Србији, Босни и Херцеговини и Црној Гори. Имају партнерске 
статусе код скоро свих великих ИТ и ЦЕ произвођача, што 
им омогућава значајно боље позиције на локалном тржишту. 
Присутност у сваком делу Србије су обезбедили захваљујући 
ширини асортимана роба и услуга. Поседују велики логис-
тички центар, који пружа могућност за изузетно брз одзив 
на сваки захтев. 

Од покретања пословања у Србији „Алти“ запошљава ло-
калне кадрове, стално улаже у локално тржиште и подржава 
локалну заједницу. Данас је један од три водећа произвођача 
готових рачунара у Србији, који са својим запосленима и пре-
ко 1.000 партнера чини један од најуспешнијих пословних 
система у Србији. Од 2007. године посао организују уз помоћ 

ИСО 9001 стандарда за менаџмент квалитета, што додатно 
доприноси сигурности и квалитету услуга. 

У области људских ресурса пословна филозофија ме-
наџмента фирме најбоље је изражена њиховом изјавом о ми-
сији: „Тржишни успех чини тим, тим чине људи, а наш кадар 
је наш највећи капитал“. 

Према констатацији генералног директора фирме Слав-
ка Веселиновића, за остваривање пословне мисије заслу-
жан је сваки запослени, али је главни терет на менаџменту, 
који је организован на највишем функционалном нивоу, по 
секторима: набавка, продаја, логистика, магацин, маркетинг, 
сервис и услуге. 

Према изјави Јелене Тановић, директорке Web&VP 
продаје, будући план је повећање продаје кроз повећање 
присутности на територији целе државе, али и ширење ма-
лопродајне мреже на територији Југоисточне Европе, као 
и повећање маркетинг активности у циљу препознавања 
„Алти“ малопродаје као српског бренда.

„Компанија планира да од 1. јануара 2015. године запо-
чне ширење малопродајне мреже отварањем великог броја 
малопродајних објеката, чиме би се обухватило тржиште на 
територији целе Србије“, истакла је Тановићева и додала да 
паралелно са овим пројектом планирају развој веб-продаје 
и ширење асортимана роба и услуга. Како би овај пројекат 
био успешно реализован, неопходно је обновити и унапреди-
ти све остале ресурсе којима фирма располаже. Реализација 
ових планова захтева велика финансијска улагања, при чему 
се очекује подршка и на републичком и на локалном нивоу, 
јер би се при томе запослило још 700 нових квалификованих 
радника. 

„Овим пројектом ћемо постићи учвршћивање лидерске 
позиције у производњи и продаји првенствено ИТ асортима-
на робе, а затим и ширег асортимана опреме који се налази 
у нашој понуди, што гарантује успешно пословање у будућ-
ности, које ће утицати на повећање запослености у Србији, 
унапређење и развој целокупне привреде земље“, истакла је 
Јелена Тановић.

Један од значајних партнера компаније у досадашњем 
раду била је и Национална служба за запошљавање. Посеб-
но цене значајну помоћ приликом избора нових кадрова, од 
предселекције до психолошког тестирања кандидата. Редов-
но учествују на сајмовима запошљавања, користећи могућ-
ност да у непосредном разговору са потенцијалним кандида-
тима дођу до квалитетног радника. 

„Свакако да у будућим активностима очекујемо и даље 
успешну сарадњу са Националном службом за запошљавање 
и то са филијалама на нивоу целе државе, а у складу са ши-
рењем наше пословне мреже“, додала је на крају Јелена Та-
новић.

ДОБИТНИЦИ НАГРАДЕ НСЗ   „Алти“ д.о.о. из Чачка у радном односу има и 11 особа са 
инвалидитетом

ТАЈНА ТРЖИШНОГ УСПЕХА
Почели су као мала породична фирма са свега три запослена радника и идејом 

да предузеће израсте у једну од водећих дистрибутерских ИТ фирми. Данас 
запошљавају 680 радника

Ана Дојчиловић



Бесплатна публикација о запошљавању 45 31.12.2014.  |  Број 602-603 |   

Зорица Милошевић

У периоду када је стопа незапослености почела убр-
зано да расте, услед утицаја економске кризе на тр-
жиште рада, Александар Соларевић и Тихомир 
Божић упустили су се у подухват оснивања фирме 

RE3-PRODUCT, у једној од најнеразвијенијих општина у Ср-
бији - Пландишту. Увидели су да је једна делатност у развоју, 
упркос кризи, и да има добру перспективу. Одлучили су да 
се баве рециклажом пластике. 

Иако у том тренутку нису ништа знали о рециклажи, ис-
траживањем тржишта и кроз разговоре са људима који су се 
већ бавили овим послом, сазнали су основно и закључили 
да рециклажа може бити изузетно профитабилна делатност. 

Ако се питате зашто су производни погон отворили баш у 
Пландишту, када су наши саговорници из Вршца, одговор је 
једноставан. Наиме, ова неразвијена општина има историју у 
преради пластике. Некада је ту пословао „Банатпласт“, фир-
ма у којој је локално становништво било запослено у вели-
ком броју, те је у Пландишту лако наћи квалификовану радну 
снагу.

Данас фирма RE3-PRODUCT запошљава 6 радника, а 
план је да у наредне две године упосле још толико. Прили-
ком ангажовања свих радника коришћена је субвенција На-
ционалне службе за запошљавање за отварање нових радних 
места.

Почели су да раде 2009. године, у изнајмљеном објекту. 
У међувремену су саградили нови објекат, а затим купили 
још један 2010. године, и то све уз помоћ кредита пословних 
банака. Сада се на две локације, укупне површине 4400m2, 
налазе 3 хале - од 250m2, 300m2 и 400m2. Хале су опремље-
не миксерима за прераду најлона и млиновима за млевење 
пластике.

Годишње се преради око 600 тона пластике, а 25-30 од-
сто укупне производње намењено је извозу, што је ове године 
резултирало извозом у вредности од преко 80.000 евра. Из-
возе у Хрватску и Босну и Херцеговину, а у току су и прегово-
ри за пласман робе у Мађарској.

Највећи проблем са којим се данас сусрећу је нелојална 
конкуренција у овој делатности. Доношење закона који ће 
регулисати овај проблем умногоме ће олакшати пословање. 

Правог конкурента на територији коју покрива Филијала 
Вршац, према речима Александра Соларевића, немају, јер 
се RE3-PRODUCT бави прерадом пластике док се сви остали 
баве прикупљањем.

Александар каже да до сада нису имали никакву помоћ 
од државе, нити локалне самоуправе, једини подстицај који 
су добили јесте субвенција за запошљавање радника од На-
ционалне службе за запошљавање. Ниво инвестиција кон-
стантно расте и износи 3-5 милиона динара на годишњем 
нивоу, што им повећава потребе за радницима. У плану им 
је да и даље сарађују са НСЗ и да упосле и једну особу са 
инвалидитетом. 

„Ради свој посао најбоље што можеш и успећеш на било 
ком тржишту - то је кључ успеха“, сматра Александар Сола-
ревић.

Почели су да раде 2009. године у 
изнајмљеном објекту, а сада се на две 

локације, укупнe површинe 4400m2, налазе 
три хале. Годишње се преради око 600 
тона пластике, а 25-30 одсто укупне 

производње намењено је извозу

ОНИ СУ УСПЕЛИ   Александар Соларевић 
и Тихомир Божић пронашли своју шансу 
у једној од најнеразвијенијих општина у 

Србији - Пландишту

ПЕТ ЗА ПЕТ

    Иновације у сакупљању ПЕТ амбалаже

   Предузеће за рециклажу пластике „Гринтек“ (Greentech) 
је у седишту компаније „Eipix Entertainment“ из Новог 
Сада представило иновативну ручну пресу за сакупљање 
отпадних ПЕТ боца. Ова преса, пречника 1 метар, има 
механизам који омогућава једноставно пресовање ПЕТ 
боца величине од 0,3 до 2,5 литара. Прва је такве врсте у 
Србији, а за потребе „Гринтека“ су је израдили млади ин-
жењери Солагро тима. Намењена је сакупљању ПЕТ боца 
у затвореним просторима, као што су предузећа, јавне ин-
ституције, образовне установе, тржни центри.
   „Eipix Entertainment“ се бави израдом компјутерских иг-
ара и прво је предузеће у ком ће прикупљање ПЕТ отпа-
да бити организовано на овакав начин. Поред ПЕТ боца, 
запослени ће захваљујући Рикен (Recan) фондацији за ре-
циклажу лименки имати могућност да у наменске кутије 
одвајају и лименке за рециклажу. 
    С обзиром да у Србији још увек није заживео систем при-
марне селекције амбалажног отпада, овакав вид сарадње 
са бизнис сектором и јавним институцијама је значајан, јер 
доприноси одвајању отпада за рециклажу на месту на-
станка, чиме се добија чистија и квалитетнија сировина. 
Нажалост, иако у Србији постоје значајни капацитети у ин-
дустрији рециклаже амбалажног ПЕТ отпада, највећи део 
и даље завршава на депонијама, тј. у природи.

„Ради свој посао најбоље што можеш и 
успећеш на било ком тржишту - кључ је 
успеха“, сматра Александар Соларевић
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Након успешно завршених обука у Нишу и Новом Саду 
по пројекту „Дигитална академија“, прошле недеље 
су и београдским полазницима обука из области ин-
формационо-комуникационих технологија свечано 

уручени сертификати. У организацији компаније „Самсунг“ и 
Националне службе за запошљавање, по 75 незапослених,  у 
три града, обучавало се за веома тражена и престижна зани-
мања на тржишту рада.

У трећем циклусу пројекта, у Београду је 55 полазника 
успешно привело крају вишемесечне едукације у једном од 
пет модула обука: за инжењере мрежних система, PhpWeb 
програмере, андроид програмере, дизајнере компјутерских 
игара и програмере Windows апликација. 

- Компанија „Самсунг“ је у сарадњи са НСЗ организовала 
и у потпуности финансирала обуке за незапослена лица, која 
су тако стекла нова знања и знатно повећала своје шансе за 
запошљавање. На овај начин „Самсунг“ даје пример и дру-
гим послодавцима, како да своје капацитете ставе у служ-
бу друштвене заједнице и у правом смислу те речи поста-
ну друштвено одговорни чиниоци на тржишту - истакла је 
Тања Бјелобрк, из Филијале за град Београд НСЗ.

Пројекат „Дигитална академија“ резултат је Споразума о 
сарадњи који су потписали „Самсунг“ и Министарство за рад 
запошљавање, борачка и социјална питања Републике Ср-
бије. Oсмишљен је да младим незапосленим лицима понуди 
нова знања и вештине за тренутно најтраженија занимања 
у свету. 

- „Дигитална академија“ је наша визија развоја сваког 
појединца, али и жеља да заједничким снагама са државним 

институцијама створимо повољније услове за рад и запо-
шљавање. У компанији „Самсунг“ знамо да су стално напре-
довање, усавршавање и иновативност неопходни за успех. Ту 
нашу филозофију сталног развоја примењујемо у свим ло-
калним заједницима у којима послујемо - објаснио је Милан 
Вујовић, директор маркетинга компаније „Самсунг“.

Селекцију незапослених лица за похађање ИТ обука у 
сва три града спровела је Национална служба за запошља-
вање. Обуке је у Нишу успешно завршило 57 незапослених, 
у Новом Саду 58, а у Београду 55, чиме су стекли основно 
стручно знање за самосталан рад, али и даљу надоградњу и 
професионално усавршавање.

АКТУЕЛНО   Завршен трећи циклус пројекта „Дигитална академија” у 
организацији компаније „Самсунг“ и НСЗ

АКАДЕМИЈА ЗНАЊА И - ПОСЛА

ДОБИТНИЦИ НАГРАДЕ НСЗ   Ветеринарска амбуланта „Т&Т ВЕТ“

ЗА УСПЕХ ЈЕ ПОТРЕБНА И ИДЕЈА
Врло брзо се појавила потреба за запошљавањем нових радника. У кратком року 

ангажовано је пет људи

Обуке у Нишу успешно завршило 57 незапослених, у Новом Саду 58, а у Београду 55, 
чиме су стекли основно стручно знање за самосталан рад

Н. Новаковић

Е.С.Ердман

Ветеринарску амбуланту „Т&Т ВЕТ“ основала је Невенка Кочиш, млада, храбра и амбициозна предузетница, мајка 
двоје мале деце. Делатност је покренула уз финансијску подршку НСЗ, кроз програм субвенције за самозапошља-
вање. Предузеће је основано маја 2013. године, на Палићу, надомак Суботице. Основна делатност су услуге из об-
ласти здравствене заштите и репродукције домаћих животиња и кућних љубимаца, продаја концентроване хране 

за животиње, живине, опреме и средстава за негу кућних љубимаца. 
Ветеринарску делатност предузетница је покренула као породични посао, који није у оквиру њене струке. Ветеринар-

ске услуге пружа њен супруг Јожеф, ветеринар са лиценцом и дугогодишњим искуством у струци, док се Невенка бави 
организацијом, администрацијом, запошљавањем и другим пословима.

Идеја за ову врсту посла је постепено сазревала, јер су супружници раније били запослени у ветеринарској амбулан-
ти. Временом, увидевши тежину посла који су обављали за другог уз неадекватну зараду, одлучили су се да самостално 
покрену делатност. 

Невенкин супруг имао је амбицију и жељу да се више бави научним радом и оде у иностранство, међутим, није у 
потпуности у томе успео, јер је основни предуслов био претходна пракса. Тако се све више посвећивао пракси, а времена 
за научни рад није било. Остао је посвећен практичном раду, уз наду да ће доћи време када ће своје амбиције и остварити.

Од самог почетка посао се добро развијао и врло брзо се јавила потреба за запошљавањем нових радника. Најпре је 
запослен ветеринарски техичар за рад у амбуланти, касније и други, за рад на терену, а након тога још један ветеринар. У 
кратком року запослено је пет нових радника, без било какве финансијске подршке. У плану је пријем још два нова радни-
ка, за чије запошљавање су тражена средства по јавом позиву АПВ и у припреми је доношење одлуке. Добијена средства 
би била од велике помоћи и знатно допринела развоју пословања.

Невенка Кочиш има јасно дефинисане планове развоја своје фирме, а то је да амбуланта прерасте у виши облик 
пословања, односно у ветеринарску станицу, чиме би било омогућeно пружање већег броја услуга. Ово захтева и стално 
повећање броја запослених, а нарочито дипломираних ветеринара са лиценцом.
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Више од стотину словеначких 
интелектуалаца потписало је 
петицију којом су позвали вла-
ду на прекид приватизације др-

жавних фирми и банака, наводећи да 
се ради о „распродаји“ која се спроводи 
у неповољним условима и под притис-
ком, објавили су локални медији, а пре-
носи „Танјуг“. 

„Противимо се таквој распродаји 
која је за Словенију на дуги рок штетна“, 
наводе у петицији потписници, међу 

којима су многа по-
зната и угледна име-
на из академског и културног миљеа, 
правници и социолози, па и неколико 
економиста. 

Петицију против приватизације 
потписали су и тројица некадашњих 
судија Уставног суда, више универзи-
тетских професора и бивши председ-
ник словеначког парламента Франце 
Бучар. Међу потписницима је и позна-
ти макроекономист старије генерације 
Јоже Менцингер, који већ низ годи-
на тврди да продаја државних фирми 
може Словенце довести у ситуацију да 
постану „надничари у властитом ви-
нограду“ и да за „распродају“ нема ни 
правих привредних разлога. 

Потписници петиције тврде да и 
сама влада премијера Мира Церара 
у последње време схвата да опсежна 
приватизација није добра нити ко-
рисна, али се Церар брани како су при-
ватизацијска обећања дата Европској 
унији и актерима на финансијском тр-
жишту. 

Интелектуалци захтевају да Цера-
рова влада опозове продају 15 великих 
предузећа и банака, коју су обећали 
пређашња влада и парламент и да се 
не доноси нови пакет из портфеља др-
жавне имовине намењен продаји, уз 
стратешки план који је најавила нова 
влада.

Од 15 државних удела у преду-
зећима и банкама у приватизацијском 
пакету до сада су продата само три, а 
највиши износ добијен је продајом Ае-
родрома „Љубљана“ немачкој компа-
нији „Фрапорт“.

На ставове у вези са приватиза-
цијом осврнуо се у разговору за нови 
број недељника „Младина“ премијер 
Миро Церар, потврдивши како ни сам 
није склон продаји стратешких пре-
дузећа, али је и упозорио да садашњу 

владу партнери стално подсећају на не-
опходност приватизације и смањивања 
улоге државе у привреди. Церар је на-
вео примере словеначких предузећа 
која су имала тешкоће, али су пословно 
почела одлично да функционишу када 
су их преузели страни власници.

„Нисам за то да продамо све наше 
‚драгуље‘. Но, у иностранству мене и 
министре финансија и спољних посло-
ва увек питају шта је с приватизацијом. 
Истина је, дали смо обавезу да ћемо 
продати 15 предузећа и банака, о томе 
стално питају и председник Европске 

комисије Жан-Пол Јункер и други 
лидери“, објашњава Церар.  Премијер 
је додао да се током предизборне кам-
пање заузимао да се не продају важна 
стратешка предузећа, попут Телекома 
Словеније, али да су у неким поступ-
цима приватизацијски процеси из тог 
пакета отишли предалеко, па се неће 
моћи зауставити. 

Као најозбиљнији кандидат за ку-
повину Телекома Словеније спомиње се 
Дојче Телеком, који је на тендеру ушао 
у други круг и најужи избор, преноси 
„Хина“. Најављује се да би Телеком Сло-
веније, буде ли понуђена прихватљива 
цена, могао бити продат у првом квар-
талу наредне године.

САЗНАЈТЕ ВИШЕ   Словеначки интелектуалци против приватизације државних фирми

НАДНИЧАРИ У ВЛАСТИТОМ ВИНОГРАДУ
Интелектуалци захтевају да Церарова влада опозове продају 15 великих предузећа и 

банака
    ММФ: Словенија се опоравља,  
али..
    Словенија је у фази економског опо-
равка, али мора да настави са струк-
турним реформама и приватизацијом, 
оценио је Међународни монетарни 
фонд (ММФ), преноси портал Сибиз. 
Садашњи раст словеначког БДП-а 
мањи је од два одсто, што је мање 
него пре избијања кризе, а могао би 
да буде 2,5 одсто, изнела је на кон-
ференцији за новинаре шефица ми-
сије Делиа Велкулеску, уз оцену да 
се Словенија опоравља након дубоке 
кризе. Како је истакла, опоравак је 
резултат јаког извоза и јавних инвес-
тиција, као и коришћења средстава из 
европских фондова, али је и додала 
да је словеначка влада још увек пред 
значајним изазовима како да уклони 
структурне тешкоће да би се раст на-
ставио. 
   У мерама које је ММФ предложио 
Словенији, између осталог, налазе се 
што јача приватизација државне имо-
вине, укључујући и банкарски сектор, 
као и структурне реформе, у првом 
реду пензијске.

Противимо се таквој распродаји која је 
за Словенију на дуги рок штетна - наводи 
се у петицији више од стотину словенач-

ких интелектуалаца

Нисам за то да продамо 
све наше „драгуље“. Исти-
на је, дали смо обавезу да 

ћемо продати 15 предузећа 
и банака, о томе стално 

питају и ЕУ партнери - каже 
премијер Миро Церар
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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)


