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БЕЛЕ НОЋИ ЗА ЦРНЕ ДАНЕ
ТЕМА БРОЈА - Министарство рада предлаже да се уместо досадашњег 

самообавештавања уведе обавезна сагласност за упућивање радника у иностранство. 
„Енергопројект“ можда једина српска фирма која ради у иностранству у свему према 
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УВОДНИК

НАРОДНА И ДРУГЕ КУХИЊЕ
Број захтева за помоћ због гојазности у Британији 

удвостручио се у последњих пет година. „Смршајте или 
нема фунти“ - упозорио је британски премијер гојазне. 
„Није у реду тражити да порески обвезник који тешко 
ради финансира социјалну помоћ за људе који не при-
хватају подршку и лечење који им могу помоћи да се 
врате нормалном раду“, каже Камерон и на страни Саз-
најте више.

Још смо у кухињи. „У Београду је давано 14.000 
оброка дневно за народне кухиње. Када смо уради-
ли анализу колико стварно има корисника, било их је 
око 12.000. С обзиром да један оброк кошта 136 дина-
ра, скоро један евро, неко је дневно 2.500 евра узимао 
на непостојећим оброцима. Неко не би веровао шта се 
све дешавало у претходном периоду“, изјавио је градо-
начелник Београда Синиша Мали, као и да је чак 30 
одсто инвалидских налепница у Београду дато људима 
који нису инвалиди, само зато што се некоме свидело 
да искористи могућност да паркира тамо где паркирају 
инвалиди. 

И пре - и сада „путарину на ауто-путу не плаћа 
ниједно министарство, ниједан члан владе, нити све 
могуће и немогуће организације, финансијске и друге 
које постоје“, истакла је потпредседница Владе Србије 
Зорана Михајловић. Ако је за утеху, бесплатна вожња 
била је по закону. Међутим, када будете имали овај 
број „Послова“ у рукама, сва министарства мораће да 
плаћају путарину - од 1. марта.

Према незваничним проценама, највише наших 
људи на раду у иностранству ангажовано је у Русији - 
од 40 до 50 хиљада. Велики број ради „на црно“, што је 
и наша Тема броја. Према садашњим прописима, посло-
давац практично не трпи никакве санкције, не одговара 
ни за шта, није чак дужан ни да се јави министарству. 
„То мора да се промени“, тражи министар за рад, запо-
шљавање, борачка и социјална питања Александар 
Вулин. Министарство предлаже и да се уместо доса-
дашњег самообавештавања уведе обавезна сагласност 
министарства за упућивање радника у иностранство. 
Привредна комора Србије предлаже формирање регис-
тра свих фирми које запошљавају раднике у иностран-
ству, а који би садржао и све податке о ангажованим 
радницима.  

У потрази за програмом стручних плаћених прак-
си у иностранству, права адреса је београдски хотел 
„Краун плаза“, где се 10. и 11. марта одржава традицио-
нални Сајам запошљавања „Дани каријере“. Међу ком-
панијама које ће се представити посетиоцима су: Де-
лезе Србија, Метро, Хајнекен и најпознатије ревизорске 
куће: PwC, Deloitte, EY, KPMG. 

На осмој страни „Послова“ - HelloWorld.rs, специја-
лизовани сајт намењен свима који су заинтересовани за 
развој и напредак каријере у ИТ области. Заинтересова-
ни могу да се лако пријаве на огласе и путем мобилног 
телефона.

За многе супружнике примања партнера остају ве-
чита тајна. Французи од свих Европљана највише крију 
стање својих личних финансија. На другом месту су... 
сазнаћете на страни Економија. 

Милош Чолић
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РЕКЛИ СУ   Душан Вујовић, министар финансија

ДО ЈУЛА ЋЕ СЕ ЗНАТИ КО ОСТАЈЕ, А КО НЕ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ
Министар финансија Душан Вујовић изјавио је да ће се до јула изаћи са планом 

рационализације броја радних места у јавном сектору и оценио да ће аранжман са 
Међународним монетарним фондом помоћи даљем јачању динара.

„Колико ће бити отпуштања и стварног вишка запослених, зависиће од места на 
којем се они налазе и од тога колико ће се њих одлучити да раније оде у пензију“, 
рекао је Вујовић је за РТС и додао да Министарство државне управе и локалне само-
управе ради на новој систематизацији платних разреда, на основу које ће се знати 
колико људи ради на појединим местима, колико су плаћени и где су вишкови.

„Није циљ смањење запослених него ефикасна држава и да грађани имају већу 
мотивацију да раде у приватном сектору“, рекао је Вујовић.

Према његовим речима, Светска банка ће структурним кредитима од око 630 ми-
лиона долара помоћи реструктурирање кључних јавних предузећа, реформу државне 
управе и реструктурирање друштвених предузећа у Агенцији за приватизацију.

Интернационална организација „Ајсек“ (AIESEC) ће у 
београдском хотелу „Краун плаза“ (Crowne Plaza), 10. 
и 11. марта традиционално организовати дводневни 
Сајам запошљавања „Дани каријере“ (Career Days), 

са циљем да кроз понуду посла, радне праксе и едукације 
иницира професионалну активацију младих људи и пружи 
подршку у решавању проблема њихове незапослености.

Студенти и незапослени млади на овом сајму имаће 
прилику да упознају потенцијалне послодавце, информишу 
се о условима рада у компанијама и другим едукативним 
понудама, као и да своју радну биографију (CV) оставе у елек-
тронској бази којој ће компаније имати приступ у наредних 
годину дана. Међу компанијама које ће се представити по-
сетиоцима биће „Делезе Србија“ (Delhaize), „Метро“, „Хајне-
кен“, као и чувена велика четворка ревизорских кућа: PwC, 
Deloitte, EY, KPMG.

Овогодишњи „Дани каријере“ студентима ће понуди-
ти и „Глобал талент“ програм стручних плаћених пракси у 
иностранству, који омогућава рад у струци и примену знања 
стеченог на факултету, а тиме и отпочињање будуће про-
фесионалне каријере. Осим тога, рад у интернационалном 
окружењу младима омогућава да се упознају са културом, 
обичајима и традицијом других земаља, усаврше своје 
језичке способности, али и да по повратку у Србију импле-
ментирају иновативне методе и иницијативе.

На Сајму едукација, пракси и послова „Дани каријере“ ће 
и Национална служба за запошљавање имати свој штанд, на 

коме ће незапослени млади Београђани моћи да добију све 
потребне информације о услугама и актуелним програмима 
НСЗ, као и стручне савете и помоћ у писању радне биогра-
фије. 

Више информација о „Данима каријере“ заинтересова-
ни студенти и незапослени млади могу наћи на сајту http://
careerdays.rs или на званичној „Фејсбук“ страници.

„Ајсек“ је глобална мрежа студената која развија ли-
дерски потенцијал младих и позитивно утиче на друштво. 
Присуством у преко 120 земаља света, „Ајсек“ представља 
највећу организацију вођену од стране студената. Својим 
програмима интернационалних пракси и организацијом 
едукативних и друштвено-одговорних пројеката, пружа 
младима јединствену могућност за лични и професионални 
развој.

Инспекторат за рад спровео је надзор у кладионицама у Србији, у коме је откривено да је од 446 затечених особа 28 
ангажовано „на црно“, односно да послодавци са њима нису закључили уговоре о раду и нису их пријавили на оба-
везно социјално осигурање.

Тај надзор инспекторат је спровео 24. фебруара у кладионицама у Србији, а инспектори рада су због утврђених 
неправилности донели 20 решења у области радних односа и 64 решења у области безбедности и здравља на раду.

Такође, због тога што запослени нису оспособљени за безбедан и здрав рад на радном месту, инспектори су донели и 
две забране рада. Овим надзором је обухваћено 313 кладионица, док је претходним појачаним надзорима 4. фебруара била 
обухваћена 731 кладионица.

ПРИВРЕДА   У београдском хотелу „Краун плаза“, 10. и 11. марта традиционални 
дводневни Сајам запошљавања „Дани каријере“

САЈАМ ЕДУКАЦИЈА, ПРАКСИ И ПОСЛОВА

Једнодневна акција инспектора рада у кладионицама у Србији

ЗАТЕЧЕНО 28 РАДНИКА „НА ЦРНО“

Међу компанијама које ће се представити посетиоцима су и Делезе Србија, Метро, Хајнекен и велика 
четворка ревизорских кућа: PwC, Deloitte, EY, KPMG. Програм стручних плаћених пракси у иностранству
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Потребно је много снаге и из-
држљивости да се опстане у 
пословном свету, а још више 
за повратак на посао након 

тешких животних околности. Пословно 
окружење представља изазов женама 
да постижу боље позиције и покажу и 
докажу своје знање и вештине у посло-
вању, истакли су овогодишњи органи-
затори Другог женског пословног фо-
рума, који је крајем фебруара одржан у 
београдском хотелу „Метропол палас“. 
Форум под слоганом „Поверење у жене“ 
отворила је државна секретарка Ми-
нистарства пољопривреде и заштите 
животне средине Стана Божовић.

„Солидарност је једна од основних 
вредности која јача позицију родне рав-

ноправности и неопходно је, пре свега, 
јачати свест жена о овој потреби“, иста-
кла је Стана Божовић. 

„Највећи изазов на тржишту рада, 
са којим се данас суочава готово свака 
земља, јесте положај младих, односно 
висока стопа незапослености. Са једне 
стране је брига о онима који су заврши-
ли школовање и траже своје место на 
тржишту рада, а са друге брига друшт-
ва за оне који су прекинули школовање, 
немају занимање и без икакве квали-
фикације траже улазак на тржиште 
рада. И једнима и другима потребна 
је подршка“, нагласила је Љиљана 
Џувер, помоћница министра за рад, 
запошљавање, борачка и социјална пи-
тања задужена за ресор запошљавања.

Она је истакла и да су према по-
дацима Анкете о радној снази (4. квар-

тал 2014.) основни индикатори и за 
младе од 15 до 24 године ниска стопа 
активности, ниска стопа запослености 
и висока стопа незапослености, која 
износи 51,8 одсто. Поред приоритетног 
укључивања младих у активне мере 
запошљавања, од 2013. развијају се и 
посебни пакети услуга за младе. Па-
кет услуга подразумева сет корака које 
ће НСЗ пружити свакој младој особи 
која се пријављује да тражи посао, са 
циљем превенције застаревања знања 
и вештина и брзог деловања у потрази 
за послом.

„Ту су и субвенције за самозапо-
шљавање и ново запошљавање код 
послодаваца. Такође, млади су прио-
ритет у финансирању локалних плано-
ва запошљавања“, истакла је Љиљана 
Џувер.

Потпредседница Владе Републике 
Србије и министарка државне управе 
и локалне самоуправе Кори Удович-
ки рекла је да је неопходно да се жене 
ефектније афирмишу на лидерским 
позицијама у Србији, нарочито ако се 
узме у обзир чињеница да оне чине 51 
одсто становништва. У нашој земљи, 
како је прецизирала, 29 одсто одбор-
ника чине жене, док је само пет одсто 
председника општина, уз напомену да 
положај жена на водећим позицијама 
зависи и од карактеристике институ-
ције. Удовички је похвалила повећан 
проценат жена посланика у Скупштини 
Србије. Када је у питању ресорно ми-
нистарство, предњаче жене, и то са 87,5 
одсто, док су у Кабинету заступљене са 
67 одсто.

ДРУШТВО   Други српски женски пословни форум „Поверење у жене“

СОЛИДАРНОСТ АЛИ И ПОЗИЦИЈА
„Неопходно је да се жене ефектније афирмишу на лидерским позицијама у Србији“, 

сматра Кори Удовички, потпредседница Владе Републике Србије и министарка државне 
управе и локалне самоуправе

 Родна равноправност један
од стратешких циљева 

   Потпредседница Владе Републике 
Србије и министарка грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре Зорана 
Михајловић истакла је да је у Србији 
запослено само 40 одсто жена, док у 
земљама Европске уније тај проценат 
достиже приближно 60 одсто.
   Михајловићева је на конференцији 
за новинаре, одржаној поводом пот-
писивања Меморандума о разуме-
вању између Србије и Агенције УН за 
родну равноправност и оснаживање 
жена (UN-Women), истакла да је циљ 
да жене раде и буду слободне, али и 
да се искорени сваки вид дискрими-
нације у друштву.

 Главни проблеми младих на 
тржишту рада 

1. Неусклађеност исхода образовања 
са захтевима тржишта рада - преко 
50 одсто младих на евиденцији је са 
средњим образовањем и без адек-
ватног знања и вештина потребних 
послодавцима, односно, исходи сис-
тема образовања нису у складу са 
потребама тржишта рада. 
2. Висок проценат младих без ква-
лификација (око 20 одсто на евиден-
цији) - према подацима НСЗ, велики 
број младих има само основну школу 
(17.871).
3. Рано напуштање школовања.
4. Недостатак радног искуства - више 
од половине младих на евиденцији 
нема радно искуство.
5. Дугорочна незапосленост - 58% 
младих на евиденцији чека посао 
дуже од годину дана, што доводи до 
застаревања стечених знања, па је и 
вероватноћа проналаска посла све 
мања.
6. Велики број младих ради у нефор-
малном сектору (30,85 одсто).
7. Недовољна развијеност система 
каријерног вођења и саветовања као 
и професионалне оријентације у шко-
лама (погрешан избор занимања је 
пресудан за незапосленост).
8. Висок проценат младих је у стању 
социјалне потребе.



Бесплатна публикација о запошљавању 5 04.03.2015.  |  Број 611 |   

Французи од свих Европљана највише крију од брач-
них партнера стање својих личних финансија, а 
прате их Турци, па Британци. Према анкети коју 
је спровела француска агенција за истраживање 

тржишта - „Ипсос“, 42 одсто анкетираних Француза сматра 
нормалним да не открива све податке о личним примањима 
партнеру са којим живи, преноси лист „Фигаро“.

На другом месту у погледу скривања висине личних 
прихода су турски брачни парови, од којих је 38 одсто изја-
вило да има понеку тајну када је реч о новцу. Британци су на 
трећем месту у погледу скривања износа зараде од својих 
супружника и 37 одсто признаје да није до краја искрено 
према партнеру по питању личних финансија.

Најискренији однос, када су лични приходи у питању, 
имају холандски парови, јер само 13 одсто понекад сакрије 
неку незнатну суму од свог животног сапутника. Што се тиче 
шопинг издатака, Холанђани су опет најискренији, јер 93 од-
сто даје тачне податке свом партнеру о вредности обавље-
не куповине. Следе Белгијанци, који у 90 одсто случајева 
пријављују брачном другу тачне износе вредности купљене 
робе.

Насупрот „белим лажима“ о висини плате којима прибе-
гава безмало половина Француза, житељи ове земље су мно-
го искренији према брачном партнеру када је реч о новцу 
потрошеном приликом неке куповине. У 87 одсто случајева 
Французи пријављују супружнику тачан износ обављене ку-
повине.

Анкета је показала да је у последњих 12 месеци сваки 
трећи Европљанин, односно 29 одсто испитаника старости од 
25 до 34 године, признао да је бар једном сакрио рачун од 
животног сапутника. Старији парови су искренији. Међу Ев-
ропљанима старијим од 55 година тек 13 одсто је имало неки 
издатак који је сакривен од брачног партнера.

ФИНАНСИЈСКЕ 
ЛАЖИ У БРАКУ

БЕЗ ПОСЛА 
100.000 РАДНИКА 

ГОРЕ-ДОЛЕ   Французи европски рекордери у 
скривању стања личних финансија

На другом месту у погледу скривања висине 
личних прихода турски брачни парови Нафтне компаније су широм света отпустиле 100.000 

радника због оштрог пада цене нафте, објавио је 
„Блумберг“. Према речима директора америчке ком-
паније за глобално запошљавање „Свифт ворлдвајд 

рисорсиз“ Тобијаса Рида, највише отпуштања је било у 
нафтном сектору САД и то на пројектима производње нафте 
из шкриљаца. Поред тога, отпуштања су погодила низ вели-
ких пројеката у Шкотској, Аустралији и Бразилу.

„Запослени у нафтној индустрији суочени су са неизвес-
ношћу. У претходних седам година тај сектор је имао проблем 
због недостатка радне снаге, а сада први пут има вишак рад-
ника. Тренутно, компаније практично уопште не запошља-
вају нове раднике“, цитира „Блумберг“ Рида, који је подсетио 
да је у јануару бивши шеф компаније за инжењеринг „Вуд 
груп“ (Wood Group) Иан Вуд, кога је ангажовала британска 
влада да спроведе анализе стања нафтне индустрије Велике 
Британије, утврдио да због пада светских цена нафте у реги-
ону Северног мора посао може да изгуби до 15.000 радника 
у нафтном сектору.

Прошлог месеца је, како наводи „Блумберг“, и канадска 
нафтна компанија „Санкор енерџи“ (Suncor Energy) најавила 
отпуштање 1.000 радника и смањење инвестиција за ми-
лијарду долара.

Пад цена нафте изазвао највише отпуштања 
у нафтном сектору САД

Незапосленост је повезана с петином случајева суицида у свету, сугерише 
истраживање швајцарских научника. Стручни часопис „The Lancet Psychiatry“ 
је објавио те податке на основу резултата прикупљених у 63 земље, у којима 
је у просеку незапосленост била повезана с 20 до 30 одсто већим ризиком за 
суицид.

Истраживачи универзитета у Цириху напомињу да је веза између неза-
послености и већег ризика за суицид била присутна и пре почетка рецесије, а 
тај ризик је био подједнако повећан код оба пола, без обзира на узраст.

Стручњаци, такође, наводе да је највећи ризик за суицид забележен у 
земљама с ниском стопом незапослености.

Незапосленост узрок петине
самоубистава у свету

КОБНЕ
ПОСЛЕДИЦЕ 
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Српски радници у Руској Федерацији већ две деценије 
раде „на црно“. Неки послодавци радницима одузи-
мају пасоше, не исплаћују их редовно и смањују уго-
ворене зараде, а не постоји ни правна ни здравствена 

заштита. Овај проблем дошао је у жижу јавности пре годину 
дана, када је Србија организовала специјални лет како би 
вратила наше раднике ангажоване на градилиштима у Со-
чију. Послодавци су их преварили и оставили без средстава 
да се врате кућама. Нажалост, морала је да се деси несрећа у 
којој је погинуло шест радника у Сибиру, како би се на прави 
начин покренуло питање квалитета рада и безбедности на-
ших људи у иностранству, као и чињеница да ова област није 
добро законски покривена. 

Иако је по тврдњи радника из Сочија сигурност луксуз 
који они себи не могу да приуште због тешке материјал-
не ситуације у којој се налазе, сви треба да имају у виду да 
сигурност уговореног посла зависи од потписаних уговора 
са послодавцем. Зато је важно пороверити да ли је агенција 
преко које се иде на рад лиценцирана у Министарству за рад 
или преко Националне службе за запошљавање. 

„Наши незапослени грађани могу да иду у иностранство, 
а да то буде у складу са нашим законима, преко Националне 
службе за запошљавање или преко приватних агенција за 
запошљавање које имају лиценцу. У том случају они имају 
безбедност и знају ко ће одговарати за њих“, рекао је у еми-
сији „Радар“ Зоран Лазић, из Министарства за рад, запо-
шљавање, борачка и социјална питања. 

„Послодавци могу да закључе одређени уговор са не-
ком страном фирмом ради извођења радова, пружања ус-

луга, упуте своје запослене да раде у представништвима 
наших фирми у иностранству или их пошаљу на стручно 
оспособљавање и усавршавање. У тим случајевима најпре 
би требало да се обрате Министарству за рад, у складу са 
законом о заштити наших грађана на раду у иностранству, 
да нам доставе потписани уговор, како бисмо утврдили на 

који су начин заштитили своје запослене. Потребно је да нам 
доставе и уговоре о раду, као доказ да су плаћени доприно-
си за претходни период, јер је већина радника запослена на 
одређено време“, каже Лазић и додаје да се предузеће чији 
су радници настрадали у Сибиру обратило Министарству за 
рад и запошљавање са захтевом да упути 20 радника на рад 
у Русију, али су добили обавештење да нису испуњени сви 
услови за одлазак радника. 

„На пример, нису имали ниједног запосленог на не-
одређено време, нису платили доприносе за те људе, а било је 
и других недостатака. Написали смо им шта треба да ураде 
како би испунили све законом предвиђене услове, а они нам 
се после тога нису обраћали”, каже Лазић.  

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања Александар Вулин рекао је да питање рада наших 
грађана у иностранству мора бити регулисано на целовит на-
чин, споразумима са тим земљама, нашом законском регу-
лативом и већим учешћем свих државних органа.

„Закондавна регулатива мора да се промени и проме-
ниће се“, рекао је Вулин и додао да је већ формирана радна 
група са социјалним партнерима, као и са представницима 
Инспекције рада, МУП-а, Министарства спољних послова. 
Подсетивши да се овај проблем решава на основу законских 
прописа из 1998. године, Вулин је рекао да се никоме не може 
забранити да пређе границу и оде у Немачку или Руску Фе-
дерацију и тамо ради.

ТЕМА БРОЈА   Према незваничним проценама, највише људи на раду у 
иностранству ангажовано у Русији - од 40 до 50 хиљада

БЕЛЕ НОЋИ 
ЗА ЦРНЕ 
ДАНЕ

Министарство рада предлаже да се уместо досадашњег самообавештавања уведе 
обавезна сагласност за упућивање радника у иностранство. „Енергопројект“ 

можда једина српска фирма која ради у иностранству у свему према прописима

    Смештај је био екстра
     Зоран Стаменић, грађевинац из Ужица, већ 17 година 
ради у Русији и за све време проведено тамо има само 
речи хвале: „Све је било обезбеђено и плаћено од поласка 
из Ужица. Смештај је био екстра. Спавали смо у хотелу у 
Сочију, а у Москви смо били смештени у становима. Ради-
ли смо на једном објекту на Малејевици, а спавали смо у 
апартманима. ХТЗ опрема је била потпуна - обућа, одећа, 
рукавице, заштитне наочаре, веома строга контрола“. 
Стаменић додаје да је важно проверити фирму и агенцију 
преко које се иде, како би се избегле преваре: „Када се иде 
на невиђено, преко неке непознате агенције, чим се траже 
паре унапред да би се отишло на рад, то је превара 100 од-
сто“.
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„У суштини, имамо само један деташман са Немачком и 
још два споразума о запошљавању са БиХ и Белорусијом, али 
према подацима којима располажемо, још нико није запос-
лен на основу њих. Према садашњим прописима, послодавац 
практично не трпи никакве санкције, не одговара ни за шта, 
није чак дужан ни да се јави министарству. То мора да се про-
мени“, категоричан је Вулин.

Министарство предлаже и да се уместо досадашњег са-
мообавештавања уведе обавезна сагласност Министарства 
рада за упућивање радника у иностранство. 

„Међутим, морам нагласити да се тај закон са једне 
стране не односи само на грађевинске фирме, него на све 
наше послодавце који упућују своје запослене - за извођење 
радова, пружање услуга, у своја представништва или на 
стручно усавршавање и оспособљавање. Са друге стране, тај 
закон неће решити све проблеме које имамо. Постоји много 
фирми које раде на један полулегалан или легалан начин“, 
тврди Зоран Лазић.

Привредна комора Србије предлаже и формирање ре-
гистра свих фирми које запошљавају раднике у иностран-
ству, који би садржао комплетне податке о ангажованим 
радницима, те би се могло пратити да ли су према њима из-
мирене све обавезе у смислу доприноса. 

„Такође, регистар би морао да садржи и све бонитете које 
фирма има, како један човек не би могао да мења фирме и 
на своје име пријављује и неколико предузећа. Један такав 

регистар би значио много. Била би много боља ситуација 
када бисмо знали колико тачно имамо запослених и колико 
фирми ради у иностранству. Према незваничним проценама, 
највећи број људи је ангажован у Русији - од 40 до 50 хиљада, 
али се не зна по којим основама и по којим фирмама. Има их 
и у Азији, Казахстану, Африци, Анголи, Кенији, Јужној Аме-
рици, затим у бившим југословенским републикама - Босни, 
Црној Гори, Македонији, а 2008. и 2009. године неколико на-
ших фирми било је ангажовано у Немачкој“, каже Миодраг 
Поледица, државни секретар у Министарству грађевине, 
саобраћаја и инфраструктуре. 

„Енергопројект“ је фирма која годинама запошљава рад-
нике у иностранству и у овом тренутку има на стотине рад-
ника на иностраним градилиштима. 

„Када се ради увек може доћи до несреће, али зато и по-
стоје процедуре и правила која треба то да спрече. ‚Енерго-
пројект‘ постоји 64 године, а 54 године ради у иностранству. 
Свакако да поред законске регулативе имамо и своје врло 
развијене стандарде, јер нама су наши радници на првом 
месту и заштита радника на раду је веома важан аспект на-
шег пословања, можда и најважнији после остварења про-
фита“, каже Владимир Миловановић, генерални дирек-
тор „Енергопројекта“ и додаје да радници овог предузећа у 
иностранству имају адекватан смештај и услове рада, у скла-
ду са свим домаћим и локалним прописима. 

„Квоте се обезбеђују према пројектима, склопљеним 
уговорима и за одређене области. Уз помоћ локалне адми-
нистрације и врло сложене административне процедуре ми 
прво обезбедимо квоте за наше инжењере и раднике, а тек 
затим их упућујемо на одредиште. Када стигну тамо они већ 
имају претходно обезбеђене радне дозволе, а затим се врши 
пријављивање места боравка, односно адресе боравишта. Све 
су то доста сложене процедуре“, објашњава  Миловановић.

„Енергопројект“ је можда једина српска фирма која у 
иностранству ради у свему према прописима. 

„Пријављујемо уговоре Народној банци, наши новчани 
промети улазе у билатералну размену са тим државама. 
Пре две године смо учествовали 95 одсто у спољнотрговин-
ским приходима грађевинских радова. Сада имамо неке нове 
послодавце, који су вероватно мање искусни, а више жељни 
великих профита, па тако и жртвују услове рада градилишта 
и радника за тај циљ. Морамо да радимо на превентиви кроз 
коморски систем, кроз разне институције државе. Радници 
потписују анексе, а при томе и не знају какву модификацију 
потписују. Мислим да они то вољно раде, с обзиром да је у 
питању масовна појава која обухвата педесетак хиљада рад-
ника, можда и више у разним другим државама“, каже ди-
ректор „Енергопројекта“.

Привредна комора Србије предлаже 
формирање регистра свих фирми које 

запошљавају раднике у иностран-
ству, а који би садржао све податке о 

ангажованим радницима 

Проверити да ли је агенција преко које се иде 
на рад лиценцирана у Министарству за рад 

или преко Националне службе
за запошљавање

Александра Бачевић

    Олакшати процедуру запошљавања у Русији
   „Грађанима Србије може бити олакшана процедура за-
пошљавања у Русији и о томе две стране преговарају“, 
каже заменица шефа руске Федералне миграционе службе 
(ФМС) Јекатерина Јегорова.
    Јегорова је за ТВ „Русија 24“ рекла да разматрају закљу-
чивање билатералног споразума са Србијом, како би на-
шим грађанима дали одређене повластице, преноси „Бета“. 
Није прецизирала о каквим повластицама је реч, али „Бета“ 
сазнаје да је крајем прошле године Србија предложила Ру-
сији повољнији третман за раднике из Србије. Тај предлог 
изнели су амбасадор Славенко Терзић и конзул Милан 
Живковић у сусрету са шефом ФМС Русије Константином 
Ромодановским. Руска страна је одговорила позитивно и 
од ње се очекује предлог споразума који би потом требало 
да буде усаглашен.
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За све који траже посао и инфор-
мације о запослењу из области 
информационо-комуникацио-
них технологија - још једна шан-

са: отворен специјализовани ИТ сајт 
HelloWorld.rs, на коме сви посетиоци 
могу да се информишу о развоју и на-
претку каријере у ИТ сектору и прате 
трендове у овој области. Поред огласа 
за посао, на располагању су им и ин-
формације о компанијама које распи-
сују огласе за ИТ позиције, а могу и да 
остављају своје коментаре и размењују 
искуства.

Информације о компанијама 
које расписују огласе за посао

Специфичност сајта HelloWorld.rs је 
у томе што сви посетиоци брзо и лако 
могу да добију детаљније информације 
о компанијама које траже раднике. По-
ред основних података, линка до сајта, 
друштвених мрежа и описа основне 
делатности, могу брзо да претраже и 
друге информације у вези са компа-
нијом - податке са АПР-а (матични број, 
ПИБ, информације о профиту и прихо-
ду, броју запослених, власничка струк-
тура), галерију слика, локацију, као и 
чланке у којима се до сада спомињала 
компанија. На овај начин, уз велику 
уштеду ресурса, могу да се упознају са 
потенцијалним послодавцима.

Огласи разврстани по техно-
логијама

Будући да постоји стални раст 
потребе за ИТ стручњацима, на сајту 
су представљени ИТ огласи за посао 
разврстани по траженим технологија-
ма и сениоритету, чиме је претрага 
знатно олакшана. На сајту заинтересо-
вани могу да конкуришу на објављене 
огласе путем докумената из „клауда“ 
(cloud), са било које локације, а пошто је 
сајт „мобајл френдли“ (mobile friendly), 

посетиоци могу да 

се лако пријављују на огласе путем мо-
билних телефона.

ИТ трендови и размена искус-
тава

На изради сајта HelloWorld.rs је 
радио независан тим људи у оквиру 
компаније „Инфостуд“, са циљем да се 
што боље одговори на растуће потре-
бе кандидата који траже запослење у 
овој области, а које се тичу информи-
сања о развоју каријере и запослењу у 
ИТ области, као и о послодавцима који 
објављују огласе за посао.

На сајту ће бити доступне и вести 
из ИТ света које ће пратити трендове на 
овом пољу. Постепено ће бити омогућен 
све већи степен интеракције и разме-
не искустава између посетилаца, што 
може да буде изузетно корисно прили-
ком информисања о компанији и кон-
курисања на конкретне огласе за посао.

ЛАКШЕ ДО ПОСЛА   Покренут нови сајт намењен свима који се занимају за посао и 
трендове у ИТ сектору

ПОНУДА ПОСЛОВА НА САЈТУ
HelloWorld.rs је специјализовани сајт намењен свима који су заинтересовани за 

развој и напредак каријере у ИТ области

Поред огласа за посао, на сајту се налазе и информације 
о компанијама које расписују огласе, као и информације о 

новостима и трендовима у ИТ области

На сајту заинтересовани могу да конкуришу 
са било које локације, а пошто је сајт „мобајл 
френдли“ (mobile friendly), посетиоци могу да 
се лако пријављују на огласе путем мобилних 

телефона
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Oпшти услови огласа/конкурса 

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

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

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

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

- провера радних способности није предвиђена.

У ОВОМ БРОЈУ

СЛОБОДНИХ РАДНИХ 
МЕСТА

385

Како да предате оглас за слободна радна места 

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

БЕОГРА Д
На основу члана 68 став 1, а у вези са чланом 54 став 1 Закона о држав-
ним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка, 
83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 
17 став 2 и члана 20 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса 
за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник 
РС“, бр. 41/07-пречишћени текст и 109/09)

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Оглашава

ИСПРАВКУ
ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

Конкурс објављен 04.02.2015. године у публикацији „Посло-
ви“, за орган у ком се попуњава положај: Министарство 
државне управе и локалне самоуправе - Београд, Бирчанино-
ва 6, положај који се попуњава: помоћник министра државне 
управе и локалне самоуправе - Сектор за људска и мањинска 
права, регистре и матичне књиге - положај у трећој групи, 
исправља се у делу тачка I, подтачка I 1, став 4 “Рок за подно-
шење пријаве на конкурс“, тако да гласи: “Рок за подношење 
пријаве на конкурс је 31 дан. Рок почиње да тече наредног 
дана од дана када је конкурс оглашен (04.02.2015. године) у 
периодичном издању огласа Националне службе за запошља-
вање“.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

11500 Обреновац, Вука Караџића 74
тел. 011/8721-786

Оглас објављен 14.01.2015. године у публикацији „Послови“, 
поништава се за радно место: стручни сарадник - демограф, 
на одређено време до две године, у Одељењу за урбанизам и 
комунално-грађевинске послове.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

11500 Обреновац, Вука Караџића 74
тел. 011/8721-786

Оглас објављен 14.01.2015. године у публикацији „Посло-
ви“, поништава се за радно место: дипломирани инжењер 
пољопривреде - приправник, на одређено време до једне 
године, у Одељењу за буџет, финансије и привреду.
Јагодина

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ,
НАПЛАТУ И КОНТРОЛУ ЈАВНИХ ПРИХОДА

35000 Јагодина, Краља Петра I 6

Инспектор теренске контроле
за рад у Градској управи за утврђивање, наплату 
и контролу јавних прихода, на одређено време 

ради замене и до повратка привремено одсутног 
запосленог радника

УСЛОВИ: високо образовање у образовно-научном пољу правних или 
економских наука на студијама другог степена (дипломске академске 
студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, положен државни стручни испит, познавање рада 
на рачунару и најмање једна година радног искуства.

ОСТАЛО: Поред посебних услова, кандидат мора да испуњава и усло-
ве 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 способност. 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 сла-
ти на горенаведену адресу.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

35230 Ћуприја, 13. октобар 7

Порески инспектор канцеларијске 
контроле

на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: високо образовање стечено на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, правне или економске струке, 3 године рад-
ног искуства, положен стручни испит за рад у органима државне упра-
ве. Кандидати морају да испуњавају и опште услове из чл. 6 Закона о 
радним односима у државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 
66/91, 44/98, 49/99, 34/2001 и 39/2002): да је су држављани Републи-
ке Србије, да су пунолетни, да имају општу здравствену способност, 
да 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. Пријаве са доказима о испуња-
вању услова слати на горенаведену адресу, у року од осам дана од дана 
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
обзир.

ВАЉЕВО
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ,

УРБАНИЗАМ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА 
ВАЉЕВА

14000 Ваљево, Карађорђева 64
тел. 014/294-781

За документацију Градског већа
на одређено време од 24 месеца

УСЛОВИ: Општи услови: да је кандидат држављанин Републике Србије, 
да је пунолетан, да има општу здравствену способност, да није под 
истрагом и кривично осуђиван. Посебни услови: стечено високо обра-
зовање из области правне науке на основним академским студијама у 
обиму од најмање 180 ЕСПБ, основним струковним студијама, односно 
на струдијама у трајању од три године; положен стручни испит за рад 
у органима државне управе, најмање једна година радног искуства. Уз 
пријаву на оглас, као доказе о испуњености услова кандидати подносе 
следећу документацију: извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, оверену фотокопију радне књижице, уверење о положе-
ном стручном испиту, уверење да нису осуђивани за кривична дела, 
уверење да се не води истрага за кривична дела, уверење о општој 
здравственој способности и личну и радну биографију. Пријаве са ком-
плетном документацијом доставити у затвореној коверти, на горена-
ведену адресу, са назнаком: „За избор кандидата - за документацију 
Градског већа - пријава на оглас (име и презиме) - не отварај“. Пријаве 
доставити поштом или лично, на шалтер писарнице (у приземљу Град-
ске управе за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне посло-
ве).

За послове вршења угоститељских услуга 
запосленима

на одређено време од 24 месеца

УСЛОВИ: Општи услови: да је кандидат држављанин Републике Србије, 
да је пунолетан, да има општу здравствену способност, да није под 
истрагом и кривично осуђиван. Посебни услови: III степен школске 
спреме, угоститељског смера, најмање шест месеци радног искуства и 
санитарни преглед. Уз пријаву на оглас, као доказе о испуњености усло-
ва кандидати подносе следећу документацију: извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију радне књижице, 
доказ о извршеном санитарном прегледу, уверење да нису осуђивани 
за кривична дела, уверење да се не води истрага за кривична дела, 
уверење о општој здравственој способности и личну и радну биогра-
фију. Пријаве са комплетном документацијом доставити у затвореној 
коверти, на горенаведену адресу, са назнаком: „За избор кандидата - за 

Администрација и управа 
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вршење угоститељских услуга - пријава на оглас (име и презиме) - не 
отварај“. Пријаве доставити поштом или лично, на шалтер писарнице 
(у приземљу Градске управе за локални развој, привреду, урбанизам и 
комуналне послове).

ЗАЈЕЧАР
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ

РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ЗАПОШЉАВАЊЕ
ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ „ДЕС“

19000 Зајечар, Неготински пут бб

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, техничког, правног и економског 
смера, радно искуство од 5 година, од тога најмање 3 године на руково-
дећим пословима. Организаторске и пословне способности исказане у 
раду у области менаџмента, способност за успешно обављање послова 
кроз израду програма рада и плана развоја предузећа. Кандидат мора 
да испуњава и опште услове предвиђене чланом 6 Закона о радним 
односима у државним органима, односно да је држављанин Републике 
Србије, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора 
од најмање 6 месеци, као и да поседује општу здравствену способност. 
Потребна документа: пријава на конкурс и биографија, доставити доказ 
о одговарајућем образовању - диплома (оверена фотокопија), доказ о 
држављанству РС (оверена фотокопија), извод из матичне књиге рође-
них (оверена фотокопија), доказ о радном искуству (потврда) или фото-
копија радне књижице, потврда основног и вишег суда да кандидат није 
осуђиван и кажњаван и да се не води прекршајни поступак. Лекарско 
уверење се доставља при заснивању радног односа. Оглас је отворен 8 
дана од дана објављивања. Пријаве доставити на горенаведену адресу.

КРАЉЕВО
ГРАД КРАЉЕВО

ГРАДСКА УПРАВА
36000 Краљево, Трг Јована Сарића 1

тел. 036/306-090, 306-009

Радно место за техничке послове 
легализације

за рад у Одељењу за урбанизам, грађевинарство и 
стамбено-комуналне делатности, на одређено време 

до годину дана, због повећаног обима посла

УСЛОВИ: средња стручна спрема - техничког смера (IV степен стручне 
спреме), положен државни стручни испит и најмање 1 година радног 
искуства у струци, познавање рада на рачунару. Пријаве се могу пре-
дати лично на шалтеру бр. 1 и 2 Градског услужног центра или поштом 
на адресу: Градска управа Града Краљева - Одељење за општу упра-
ву, Трг Јована Сарића 1, са назнаком: „За оглас“, у року од 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Уз пријаву кандидати су 
дужни да доставе доказе о испуњавању општих и посебних услова: 
доказ о школској спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), доказ о рад-
ном искуству у струци, доказ о положеном државном стручном испиту 
(за рад у органима државне управе), уверење да лице није осуђивано 
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у 
државном органу, издато од надлежне полицијске управе (не старије од 
6 месеци), доказ о познавању рада на рачунару, а изабрани кандидати 
по извршеном избору и лекарско уверење. Пријаве уз које нису прило-
жени сви потребни докази, у оригиналу или у овереној фотокопији, као 
и неблаговремене, пријаве неће се разматрати.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА
ОПШТИНА ЛИПЉАН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
38232 Липљан, Улпијана 7

Директор ЈП Дирекција за градско 
грађевинско земљиште и изградњу - 

Липљан
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат има високо образовање стечено на студијама дру-
гог степена - мастер академске студије, односно на основним студијама 
у трајању од најмање 4 године као дипломирани инжењер грађеви-
нарства, дипломирани економиста, дипломирани правник или дипло-
мирани архитекта; најмање једна година рада у струци на руководећем 
положају; да није осуђиван за кривично дело против привреде, правног 
саобраћаја и службене дужности; да му није изречена мера безбедно-
сти забране обављања делатности која је претежна делатност Јавног 
предузећа. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Докази који се прилажу уз пријаву: извод из 
матичне књиге рођених, доказ о стручној спреми (диплома или уве-
рење), доказ о радном искуству, уверење да кандидат није осуђиван 
на условну или безусловну казну за кривична дела против привреде, 
правног саобраћаја или службене дужности (потврда полицијске упра-
ве); уверење да кандидату није изречена мера безбедности забране 
обављања претежне делатности јавног предузећа (потврда привред-
ног суда). Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која 
је оверена код надлежног органа. Изборни поступак спроводи коми-
сија за именовање, усменим разговором са кандидатима. Усменим раз-
говором врши се провера познавања функционисања Јавног преду-
зећа, обављање делатности од општег интереса и провера познавања 
функционисања локалне самоуправе. Пријаве се подносе на адресу: 
Улпијана 7, 38232 Липљан, са назнаком: „Пријава на јавни конкурс за 
именовање директора Јавног предузећа Дирекција за градско грађе-
винско земљиште и изградњу - Липљан. Неблаговремене, неразумљиве 
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Лице задужено за контакт: 
Милорад Декић, председник комисије, број телефона: 049/347-831.

ЛОЗНИЦА
ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК

ОПШТИНСКА УПРАВА
15318 Мали Зворник, Краља Петра I 38

Начелник Општинске управе Oпштине 
Мали Зворник

на мандатни период од 5 година

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме (високо образовање на студијама 
другог степена; дипломске академске студије - мастер, специјалистич-
ке академске студије, специјалистичке струковне студије, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године), најмање 5 
година радног искуства у струци, положен државни стручни испит за 
рад у органима државне управе.

ОСТАЛО: Поред посебних услова, кандидат мора да испуњава и опште 
услове: да је држављанин РС; да има општу здравствену способност; 
да има прописану стручну спрему; да није осуђиван за кривично дело 
на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво 
дело које га чини неподобним за обављање послова у државном орга-
ну; да испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима или 
актом о систематизацији радних места у органу. Уз пријаву приложити 
следећу документацију у оригиналу или у овереној фотокопији: ове-
рену фотокопију дипломе о завршеном факултету, потврду о радном 
искуству у струци, уверење о држављанству РС (не старије од 6 месе-
ци), уверење о општој здравственој способности (доставља се накнадно 
по доношењу одлуке о избору), уверење о положеном државном струч-
ном испиту за рад у органима државне управе, уверење суда да против 
лица није покренута истрага и да није подигнута оптужница, уверење 
полицијске управе да лице није осуђивано за кривично дело на безус-
ловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које 
га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Пријаве 
слати у року од 8 дана од дана објављивања, са назнаком: „За оглас“, 
на адресу: Општина Мали Зворник Општинска управа.

Администрација и управа 

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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НИШ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ

18410 Дољевац

Чистач
за рад у Одељењу за општу управу и ванпривредне 

делатности

УСЛОВИ: услови утврђени у складу са Правилником о унутрашњем 
уређењу и систематизацији радних места у Општинској управи Општи-
не Дољевац, бр. 110-28 од 24.10.2014. године: завршена основна шко-
ла. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о завршеној 
школи, уверење о држављанству Републике Србије, уверење о општој 
здравственој способности, извод из матичне књиге рођених, уверење 
да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затво-
ра од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним 
за обављање послова у државном органу.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА
ОПШТИНА ШИД

ОПШТИНСКА УПРАВА
НАЧЕЛНИК

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

Извршилац за послове Скупштине
на одређено време ради замене одсутног запосленог

УСЛОВИ: високо образовање стечено у образовном-научном пољу 
правних наука на студијама другог степена (дипломске специјалистич-
ке академске студије), односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године-дипломирани правник, 1 година радног иску-
ства са прописаном стручном спремом, познавање рада на рачунару 
и положен државни стручни испит. Поред наведених услова, кандидат 
треба да испуњава и опште услове: држављанство Републике Србије, 
да је пунолетан, да има прописану стручну спрему, да није осуђиван 
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у 
државном органу.

Технички секретар председника Општине
на одређено време ради замене одсутног запосленог

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, правни, економски, пољопривред-
ни техничар, 1 година радног искуства, познавање рада на рачунару, 
знање енглеског језика, општа психолошка способност за рад са стран-
кама (провера ће се извршити пре пријема у радни однос), познавање 
рада на рачунару, положен стручни испит и поседовање возачке дозво-
ле „Б“ категорије. Поред наведених услова, кандидат треба да испуња-
ва и опште услове: држављанство Републике Србије, да је пунолетан, 
да има прописану стручну спрему, да није осуђиван за кривично дело 
на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело 
које га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Пријаве доставити на 
адресу Општинске управе.

УЖИЦЕ
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ПОЖЕГА

31210 Пожега, Немањина бб
тел. 031/812-572

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: држављанство РС; општа здравствена способност; високо 
образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне сту-
дије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године 
и одговарајући академски, односно стручни назив утврђен у области 
правних, економских, психолошких, педагошких и андрагошких и соци-
олошких наука, односно стручни назив: дипломирани социјални рад-
ник; најмање 5 година радног искуства у струци; поседовање органи-
заторских способности; да кандидат није осуђиван и да се против њега 

не води кривични поступак за кривично дело које га чини неподобним 
за рад у државном органу. Кандидат за директора уз пријаву на конкурс 
подноси: диплому о стеченом високом образовању, односно о заврше-
ном факултету; доказ о радном искуству у струци и на руководећим 
или предузетничким пословима у периоду од најмање 5 година; извод 
из матичне књиге рођених; уверење о држављанству (не старије од 
6 месеци); уверење суда да се против њега не води истрага и да није 
подигнута оптужница (не старије од 6 месеци); уверење МУП-а РС-на-
длежне полицијске управе да није евидентиран у казненој евиденцији 
(не старије од 6 месеци); лекарско уверење о здравственој способности 
(не старије од 6 месеци); програм рада за мандатни период. Сви докази 
морају бити у оригиналу или у овереној фотокопији. Програм рада за 
мандатни период разматра Управни одбор Центра, у поступку давања 
мишљења за именовање директора. Пријаве на конкурс подносе се 
Управном одбору Центра, у року од 15 дана од дана објављивања.

     Трговина и услуге

„КОПАОНИК“ АД БЕОГРАД
ОГРАНАК ЗАЈЕЧАР

11000 Београд, Дубровачка 35

Менаџер продаје хидро и термо изолације
за рад у Зајечару

УСЛОВИ: VII/VI степен стручне спреме, смер економски-грађевин-
ски, радно искуство 6 месеци у продаји грађевинског материјала и 
индустријске робе. Контакт особа: Тамара Петровић, број телефона: 
011/3281-453. Слање пријаве на e-mail: pravnasluzba.kopaonik@gmail.
com.

Менаџер продаје водоинсталационог 
материјала

за рад у Зајечару

УСЛОВИ: VII/VI степен стручне спреме, смер економски-грађевин-
ски, радно искуство 6 месеци у продаји грађевинског материјала и 
индустријске робе. Контакт особа: Тамара Петровић, број телефона: 
011/3281-453. Слање пријаве на e-mail: pravnasluzba.kopaonik@gmail.
com.

Теренски комерцијалиста - продаја робе на 
терену

за рад у Зајечару

УСЛОВИ: VI/IV степен стручне спреме, смер економски-грађевински. 
Контакт особа: Тамара Петровић, број телефона: 011/3281-453. Слање 
пријаве на e-mail: pravnasluzba.kopaonik@gmail.com.

СУР ХОТЕЛ „ТОПОЉАР“
35210 Свилајнац, Жикице Јовановића Шпанца

тел. 035/312-200

Руководилац хотела
УСЛОВИ: виша туристичка школа, три године радног искуства у угости-
тељству. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања.

ФРИЗЕРСКО-КОЗМЕТИЧКИ СТУДИО
„MYSTIC LADY“

21000 Нови Сад, Браће Рибникар 41, лок. 3
тел. 061/1489-822

Мушко - женски фризер
УСЛОВИ: било који степен стручне спреме, пробни рад 1 месец. 
Јављање кандидата на број телефона: 061/1489-822. Рок за пријављи-
вање је 23.03.2015. године.

Администрација и управа / Трговина и услуге

www.nsz.gov.rs
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„CALLGО TRADE“ DОО
24000 Суботица, Имреа Шафрања 3

тел. 024/4155-200

Оператер продаје на телефону
9 извршилаца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, било ког образовног про-
фила, рад на рачунару - основни ниво, пожељно али необавезујуће 
- мађарски на вишем нивоу. Заинтересовани кандидати биографије 
могу да шаљу на е-mail: callgotrade@gmail.com. Додатне информације 
могу се добити на број телефона: 024/4155-200. Оглас је отворен до 
26.03.2015. године.

„САВА ОСИГУРАЊЕ“ АДО БЕОГРАД
11000 Београд, Булевар војводе Мишића 51

Продавац осигурања
за рад на територији општине Ниш, на одређено 

време
10 извршилаца

Опис послова: остваривање задатог плана продаје; израда и про-
ширивање листе клијената; контактирање клијената, заказивање и 
обављање продајних разговора; прикупљање потребне документа-
ције за закључивање уговора о осигурању; израда полиса у систему; 
праћење наплате по продатим полисама.

УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема (IV степен), познавање рада 
у МS Оffice програмима, амбициозност, комуникативност, продорност, 
ефикасност, упорност, добро познавање локалног становништва, жеља 
за радом на терену и свакодневним доказивањем.

ОСТАЛО: обезбеђен радни однос у успешној интернационалној компа-
нији; тренинг, обука и могућност свакодневног стицања нових знања 
и вештина; добра зарада на основу адекватног вредновања резулта-
та рада; добро организовано радно окружење; могућност брзог и пер-
манентног напредовања у каријери. Заинтересовани кандидати CV са 
мотивационим писмом могу послати поштом на горенаведену адресу 
или на е-mail: kragujevac@sava-оsiguranje.rs и nis@sava-оsiguranje.rs.

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО
СИСТЕМ - ФПС ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДОО БЕОГРАД

11000 Београд, Капетана Миодрага Милетића 2
е-mail: оffice@sistemfps.rs

Радник обезбеђења - ватрогасац
на одређено време

5 извршилаца

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме у занимању: заштитар имовине 
- портир, ватрогасац, стручни испит из ЗОП, да је кандидат психички 
способан за послове са ношењем ватреног оружја, да је спреман да 
се стручно усавршава, да није под истрагом, обука за физичко-технич-
ко обезбеђење. Место рада: Нови Сад. Слање пријаве за запослење 
мејлом. Рок за пријављивање је до 09.03.2015. године.

„САВА ОСИГУРАЊЕ“ АДО
ФИЛИЈАЛА ВАЉЕВО

14000 Ваљево, Насеље Ослободиоци Ваљева 4
тел. 014/224-801

Продавац осигурања
на одређено време до 6 месеци, за рад у Ваљеву

3 извршиоца

УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема, познавање рада на рачу-
нару, амбициозност, комуникативност. Рок за подношење пријава је 15 
дана од дана објављивања.

„GLOBAL CONNECT AGENCY“ DOO
34000 Крагујевац, Капетана Лукића 65

тел. 064/9270-249

Oператер у кол-центру
за рад у Крагујевцу, Аранђеловцу, Ужицу, Новом 

Саду, Нишу и Шапцу
20 извршилаца

УСЛОВИ: без обзира на занимање и степен стручне спреме; обавезно 
знање немачког језика - минимум Б2; знање рада на рачунару; пред-
виђен пробни рад 1 месец; рад у сменама. Заинтересовани кандида-
ти треба да се јаве на број телефона: 064/9270-249, лицу за контакт 
или да доставе CV на e-mail: Јelena.Мilosevic2@nsz.gov.rs, најкасније до 
22.03.2015. године.

„ЗУКА ДИЛ“ ДОО КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Прњаворска 24

е-mail: zukadil@ptt.rs, zukadil@yаhoo.com

Комерцијалиста за рад на терену
3 извршиоца

Место рада: рад се обавља на подручјима: за 2 извршиоца - Београд (и 
приградске општине Младеновац, Лазаревац, Обреновац), Крагујевац 
(Топола, Аранђеловац), Смедерево (Велика Плана, Смедеревска Палан-
ка), Чачак (са акцентом на Горњи Милановац), Панчево; за 1 извршио-
ца: Нови Сад (Темерин, Бечеј, Врбас) и Зрењанин.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, без обзира на образовни профил, 
радно искуство 6 месеци. Посебна знања: основна информатичка обу-
ка, енглески језик - нижи ниво, возачка дозвола „Б“ категорије - активан 
возач. Пребивалиште у једном од места рада. Пријаве на конкурс до 
23.03.2015. године. Заинтересовани кандидати могу радне биографије 
да доставе ма мејл послодавца. Лице за контакт: Јелена Јанић.

FILIP DESIGN STUDIO
21203 Ветерник, Војводе Степе 12

тел. 061/6089-182
е-mail: filipstudions@gmail.com

Мушко - женски фризер
2 извршиоца

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме у занимању: фризер за жене, 
модни женски фризер, пробни рад 1 месец.

Козметичар
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме у занимању: козметичарски 
сарадник, козметичар, пробни рад 1 месец.

ОСТАЛО: Слање пријаве за запослење мејлом. Јављање кандидата на 
број телефона: 061/6089-182, достављање радних биографија на увид. 
Рок за пријављивање је 30 дана.

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО
СИСТЕМ - ФПС ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДОО

11000 Београд, Капетана Миодрага Милетића 2
тел. 011/393-33-45

е-mail: оffice@sistemfps.rs

Радник обезбеђења - ватрогасац
на одређено време, за рад у Панчеву

10 извршилаца

УСЛОВИ: средња стручна спрема, стручни испит из заштите од пожара; 
да кандидат није под истрагом; да је психофизички способан за послове 
са ношењем ватреног оружја; да је спреман да се стручно усаврша-
ва, III степен, ватрогасац, радно искуство је небитно. Посебна знања 
и вештине: обука за противпожарну заштиту са полагањем државног 
испита. Лице за контакт: Лепојка Станковић. Контакт са послодавцем: 
е-mail: оffice@sistemfps.rs.

Трговина и услуге

Национална служба за запошљавање



   |  Број 611 |  04.03.2015. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs14 

ОПТИЧАРСКА РАДЊА „ФОКУС ЛЕНС“
21000 Нови Сад, Ћирпанова 2

е-mail: fokus-lens@open.telekom.rs

Оптичар - приправник
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у занимању: техничар оптике, 
знање енглеског језика - почетни ниво. Пријаве за запослење слати 
мејлом или поштом, на горенаведену адресу. Рок за пријављивање је 
31.03.2015. године.

        Грађевинарство и индустрија

АД „ХЛЕБ“
21000 Нови Сад
тел. 021/421-157

е-mail: dusica.vuljaj@hleb.rs

Технолог у производњи
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у занимању: дипломирани 
инжењер прехрамбене технологије, основна информатичка обу-
ка (Windows, Wоrd, Еxcel, Еxplorer, Оutlook). Слање пријаве за запос-
лење мејлом. Јављање кандидата на бројеве телефона: 021/421-157 
и 021/421-156.

Руководилац сектора транспорта
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: VI/1, VII/1 степен стручне спреме у занимању: инжењер 
друмског саобраћаја, дипломирани инжењер друмског саобраћаја, 
машински инжењер, дипломирани машински инжењер, возачка доз-
вола „Б“ категорије, основна информатичка обука (Windows, Wоrd, 
Еxcel, Еxplorer, Оutlook), пожељно радно искуство на истим или сличним 
пословима. Јављање кандидата на горенаведене бројеве телефона. Рок 
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања.

PKC WIRING SYSTEMS DОО
11300 Смедерево, Шалиначка бб

Оператер производње
80 извршилаца

УСЛОВИ: најмање III степен стручне спреме, без обзира на занимање, 
пробни рад од 6 месеци, обезбеђен превоз. Рад се обавља у стајаћем 
положају 8 сати, рад у сменама, ноћни рад, кандидати не смеју бити 
далтонисти, трака је покретна, монтажа производа се обавља на основу 
упутстава. Оглас је отворен до попуне радних места. Конкурсна доку-
ментација се доставља на горенаведену адресу.

МИНГ КОВАЧНИЦА
18000 Ниш, Булевар 12. фебруар бб

е-mail: pravnik@mingbgd.com

Машински инжењер
на одређено време

3 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, машински инжењер, знање рада 
на рачунару (CAD и CAM програми), рад у сменама, пробни рад. Рок 
за пријављивање је 30 дана. Пријаве слати мејлом, на горенаведену 
адресу.

АД „ХЛЕБ“
21000 Нови Сад, Бајчи Жилинског 2

тел. 062/8047-408

Пекар
на одређено време

3 извршиоца

УСЛОВИ: II, III степен стручне спреме у занимању: помоћник пекара, 
пекар. Место рада: Нови Сад. Слање пријаве за запослење мејлом. 
Јављање кандидата на горенаведени број телефона. Рок за пријављи-
вање је до 09.03.2015. године.

„ДНП-ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО
21000 Нови Сад, Сомборска 67

е-mail: z.popovic@dnp-inzenjering.rs

Пројектант у енергетици
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1, VII/2 степен стручне спреме у занимању: дипломира-
ни инжењер електротехнике за енергетику, магистар техничких наука 
за електроенергетику, возачка дозвола „Б“ категорије, енглески језик 
- средњи ниво, пробни рад 6 месеци, приправник. Слање пријаве за 
запослење мејлом, достављање радних биографија на увид.

    Mедицина

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
„БАЊА КАЊИЖА“

24420 Кањижа, Народни парк бб

Медицински техничар - сестра
за потребе медицинског сектора - Одељење за 

физикалну медицину и рехабилитацију, на одређено 
време до повратка привремено одсутне запослене са 

боловања и породиљског одсуства

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска сестра - техничар; 
положен стручни испит; једна година радног искуства. Уз пријаву са 
кратком биографијом кандидат треба да достави и оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању и оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве на оглас слати на 
горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни 
однос за послове медецинског техничара - сестре“.

ДОМ ЗДРАВЉА ПРОКУПЉЕ
18400 Прокупље, Ћирила и Методија 4

тел. 027/321-111

Лекар специјалиста педијатрије
на одређено време до повратка запосленог са јавне 

функције

УСЛОВИ: 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); завршен медицински факултет, доктор медицине - VII/2 сте-
пен стручне спреме, положен специјалистички испит за звање лека-
ра специјалисте педијатрије. Заинтересовани кандидати уз пријаву на 
оглас подносе, у оригиналу или у овереној фотокопији, следећа доку-
мента: диплому/уверење о завршеном медицинском факултету, уве-
рење/потврду о положеном специјалистичком испиту из педијатрије, 
дозволу ра рад - лиценцу издату од надлежног органа (ако је канди-
дат из радног односа) или решење о упису у комору (ако кандидат 
није у радном односу), извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, фотокопију/очитану личну карту, 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 које га чине непо-
добним за рад у здравственој установи (уверење надлежне полицијске 
управе или полицијске станице), биографију са адресом, контакт теле-
фоном и мејл адресом. Приликом заснивања радног односа кандидат је 
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дужан да достави: лекарско уверење као доказ о здравственој способ-
ности за послове за које се заснива радни однос. Кандидати који су се 
јавили на оглас и испуњавају услове огласа могу бити позвани на разго-
вор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о 
пријему (претходно искуство у раду, просечна оцена у току школовања, 
додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања и 
сл.). Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Одлу-
ка о избору кандидата биће донета у року од 30 дана од дана истека 
рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на огласној табли 
Дома здравља Прокупље. Кандидати који не буду изабрани могу захте-
вати повраћај конкурсне документације. Пријаве на оглас могу се под-
нети лично или послати препорученом поштом, на горенаведену адре-
су, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно 
место лекара специјалисте педијатрије“.

ЦЕНТАР ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ
11318 Милошевац, Кнеза Михајла 1

тел. 026/801-315

Саветник за хранитељство - приправник
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, односно висока стручна спрема 
из области друштвено-хуманистичких и медицинских наука, дипломи-
рани социјални радник, дипломирани психолог, дипломирани педа-
гог, познавање рада на рачунару. Пријаве са биографијом, преписом 
дипломе, уверењем да кандидат није под истрагом и да против њега 
није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној 
дужности доставити на наведену адресу. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

ИНСТИТУТ ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ
11129 Београд, Ресавска 69

тел. 011/3600-812

Медицинска сестра - техничар за послове 
здравствене неге хоспитализованих 

болесника
на одређено време ради замене привремено одсутне 

запослене

Медицинска сестра - техничар за послове 
здравствене неге хоспитализованих 

болесника
на одређено време од 12 месеци, због повећаног 

обима посла
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа - општи смер, положен 
стручни испит за медицинску сестру - техничара, лиценца Коморе меди-
цинских сестара и здравствених техничара Србије.

ОСТАЛО: Пробни рад три месеца. Заинтересовани кандидати подно-
се: пријаву са кратком биографијом, фотокопију дипломе о завршеној 
средњој школи, фотокопију уверења о положеном стручном испиту за 
медицинску сестру-техничара, фотокопију лиценце Коморе медицин-
ских сестара и здравствених техничара Србије, фотокопију извода из 
матичне књиге рођених/венчаних и фотокопију личне карте. Пријаве 
са неопходним прилозима подносе се на наведену адресу Института, 
са назнаком: „Пријава на оглас“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити узимане у разматрање.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ

11040 Београд, Теодора Драјзера 44
тел. 011/3671-486

Медицинска сестра - техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа општег 
смера, 6 месеци радног искуства, положен стручни испит. Уз пријаву 
приложити: кратку биографију, диплому или потврду (оригинал или 
оверену фотокопију) завршене школе која се тражи огласом, уверење 
(оригинал или оверену фотокопију) о положеном стручном испиту. 

Оглас ће бити објављен и на интернет страници Министарства здравља. 
Пријаве се подносе непосредно у кадровску службу или поштом, на 
наведену адресу Специјалне болнице, са назнаком: „За оглас“. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10

тел. 011/2060-676
е-mail: klinika@udk.bg.аc.rs

Лекар специјалиста микробиологије са 
паразитологијом

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, просечна оцена на студија-
ма изнад 08,50, положен стручни испит, положена специјализација из 
микробиологије са паразитологијом, познавање најмање једног свет-
ског језика. Пробни рад 6 месеци. Пријаве се шаљу у затвореној ковер-
ти, на наведену адресу клинике, са назнаком: „Пријава на конкурс за 
пријем лекара специјалисте микробиологије на неодређено време“. 
Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа 
документа: кратку биографију, фотокопију личне карте,; фотокопију 
дипломе о завршеном медицинском факултету, фотокопију дипломе о 
положеном стручном испиту, фотокопију дипломе о завршеној специја-
лизацији из микробиологије са паразитологијом, фотокопију радне књи-
жице, фотокопије уговора о раду, тј. потврде о волонтирању, потврде 
о обављеном раду од стране начелника служби здравствених установа 
на меморандуму, времену проведеном на раду и оценама рада канди-
дата - уколико их кандидат поседује. Кандидати који испуњавају усло-
ве из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних 
података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство 
у раду, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања шко-
ловања и сл.). Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни 
да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за 
послове на које се примају. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узимати у разматрање.

Лекар специјалиста радиолог
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, просечна оцена на студија-
ма изнад 08,50, положен стручни испит, положена специјализација из 
радиологије, познавање најмање једног светског језика. Пробни рад 
6 месеци. Пријаве се шаљу у затвореној коверти, на наведену адресу 
клинике, са назнаком: „Пријава на конкурс за пријем лекара специја-
листе радиолога на неодређено време“. Приликом пријаве на конкурс 
кандидати су дужни да доставе следећа документа: кратку биографију, 
фотокопију личне карте, фотокопију дипломе о завршеном медицин-
ском факултету, фотокопију дипломе о положеном стручном испи-
ту, фотокопију дипломе о завршеној специјализацији из радиологије, 
фотокопију радне књижице, фотокопије уговора о раду, тј. потврде о 
волонтирању, потврде о обављеном раду од стране начелника служби 
здравствених установа на меморандуму, времену проведеном на раду 
и оценама рада кандидата - уколико их кандидат поседује. Кандидати 
који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради 
пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему 
(претходно искуство у раду, додатно образовање или оспособљеност, 
дужина трајања школовања и сл.). Приликом заснивања радног односа 
кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здрав-
ственој способности за послове на које се примају. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Медицинска сестра - техничар
6 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, педијатријског или општег смера, 
положен стручни испит, најмање шест месеци радног искуства на посло-
вима медицинске сестре - техничара након положеног стручног испита, 
дозвола за рад - лиценца издата од надлежног органа (ако је кандидат 
из радног односа) или решење о упису у Комору (ако кандидат није у 
радном односу). Пробни рад 6 месеци. Пријаве се шаљу у затвореној 
коверти, на наведену адресу клинике, са назнаком: „Пријава на конкурс 
за пријем медицинске сестре - техничара на неодређено време - 6 извр-
шилаца“. Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе 
следећа документа: кратку биографију, фотокопију личне карте, фото-
копију дипломе о завршеној школи, фотокопију дипломе о положеном 
стручном испиту, фотокопију радне књижице, фотокопију решења о 
издавању лиценце или решење о упису у Именик медицинских сестара 
и здравствених техничара Србије. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање.

Mедицина
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Медицинска сестра - техничар
на одређено време по основу замене, до повратка 

радника са боловања

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, педијатријског или општег смера, 
положен стручни испит, најмање шест месеци радног искуства. Прија-
ве се шаљу у затвореној коверти на наведену адресу клинике, са наз-
наком: „Пријава на конкурс за пријем медицинске сестре - техничара, 
на одређено време по основу замене, до повратка радника са боло-
вања - 1 извршилац“. Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни 
да доставе следећа документа: кратку биографију, фотокопију личне 
карте, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију дипломе о 
положеном стручном испиту, фотокопију радне књижице. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

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

тел. 026/672-522, лок. 725

Медицинска сестра - техничар
на одређено време, са положеним стручним испитом, 

до повратка медицинске сестре са боловања
2 извршиоца

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

KLADOMОX PLUS
Келебија, Едварда Кардеља 200

тел. 063/568-534

Медицинска сестра - неговатељ
2 извршиоца

УСЛОВИ: I, II или IV степен стручне спреме, било ког образовног про-
фила, пожељно знање мађарског језика. Заинтересовани кандидати 
треба да се јаве на горенаведени контакт телефон. Оглас је отворен до 
24.03.2015. године.

КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР „ЗВЕЗДАРА“
11000 Београд, Димитрија Туцовића 161

тел. 011/3806-333
факс: 011/3809-650

Медицинска сестра
6 извршилаца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа (IV степен стручне спре-
ме), општег смера, оверена фотокопија дипломе, оверена фотокопија 
о положеном стручном испиту, извод са евиденције Националне служ-
бе за запошљавање, потврда о дужини радног стажа након положе-
ног стручног испита (оверена фотокопија радне књижице), потребна 
препорука претходне здравствене установе у којој је стаж остварен. 
Пријаве са биографијом и овереним фотокопијама доказа о испуња-
вању захтеваних услова подносе се у року од 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“, на горенаведену адресу, са назнаком: 
„За конкурс ради пријема у радни однос“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрање. Учесници у огласу биће писмено 
обавештени.

ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

тел. 018/804-256

Возач санитета
за рад у Служби хитне медицинске помоћи, на 
одређено време до повратка одсутног радника

2 извршиоца

Возач санитета
за рад у Служби хитне медицинске помоћи, на 

одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, возач „Ц1“ категорије. Уз пријаву 
доставити: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој струч-
ној спреми; потврду Националне службе за запошљавање о дужини 
чекања на запослење; оверену фотокопију возачке дозволе (важи само 
за старе возачке дозволе) или одштампан извод из возачке дозволе 
(важи само за нове возачке дозволе са чипом); доказ да није покре-
нут кривични поступак, издат од стране надлежног органа; изјаву о 
здравственој способности за тражене послове; биографију са адресом 
и контакт телефоном. Изабрани кандидат биће у обавези да приликом 
заснивања радног односа достави уверење о здравственој способности. 
Пријаве доставити лично или поштом, на горенаведену адресу, са наз-
наком: „Пријава на оглас број 2/2015“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране.

„НАШ ДРУГИ ДОМ“
УСТАНОВА ЗА ОДРАСЛЕ И СТАРЕ

21000 Нови Сад, Богобоја Атанацковића 20
тел. 064/3630-411

Геронтонеговатељ
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: II степен стручне спреме, шест месеци радног искуства, проб-
ни рад 1 месец. Јављање кандидата на број телефона: 064/3630-411.

Mедицина

Школа је знање,
посао је занат
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ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580, 295-581

Виша медицинска сестра - техничар
за потребе Одељења онкологије са палијативном 
негом Службе за унутрашње болести, на одређено 

време до повратка привремено одсутне више 
медицинске сестре са породиљског боловања

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, општег смера, положен стручни 
испит. Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити сле-
дећа документа: пријаву на оглас са кратком биографијом, оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила 
и оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту. Прија-
ве са документацијом доставити на адресу: Општа болница Ваљево, 
Одељење за правне, кадровске и административне послове, Синђе-
лићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем 
у радни однос за послове ___________ (навести тачан профил за који 
кандидат подноси пријаву)“.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580, 295-581

Оглас објављен 25.02.2015. године у публикацији „Послови“, 
поништава се у целости.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ“

11000 Београд, Кнез Данилова 16

Медицинска сестра - техничар
за рад у Служби кућног лечења и неге, на одређено 

време до повратка одсутне запослене са дужег 
боловања (трудничко/породиљско)

Опис послова: обавља сав административни посао у Одељењу кућног 
лечења и медицинске неге и у стану болесника, предузима све неоп-
ходне мере, даје инфузионе растворе у стану, даје интрамускуларне и 
интравенске ињекције у стану, узима крвне узорке за лабораторијске 
анализе и интерреакцију у стану, ставља фиксациони завој, врши обра-
ду декубитиса и других рана у стану, врши давање серума, врши ски-
дање конаца и копчи, врши катетеризацију и замену катетера, спро-
води терапију са кисеоником, учествује у здравствено-васпитном раду, 
ради ЕКГ снимање, израђује месечне и тромесечне извештаје, управља 
санитетским возилом и у вези са тим сноси сву одговорност, ради и 
друге послове по налогу одговорне сестре и начелника Службе којима 
је одговоран за свој рад.

УСЛОВИ: завршена медицинска школа, општи смер, положен стручни 
испит, IV степен стручне спреме, положен возачки испит „Б“ категорије. 
Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној 
школи, фотокопију дипломе о положеном стручном испиту, фотокопију 
возачке дозволе, фотокопију лиценце или фотокопију решења о упису у 
Комору и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије 
које се не враћају кандидатима. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања, поштом или личном доставом у писарницу Дома 
здравља „Др Милутин Ивковић“, Кнез Данилова 16, IV спрат, соба бр. 
12. Обавезно назначити за које радно место се конкурише. Резултати 
огласа биће објављени на сајту Дома здравља: www.dzpalilula.оrg.rs и 
на огласној табли - IV спрат.

КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ЗЕМУН
11080 Земун, Вукова 9

Доктор медицине - клинички лекар
за рад у Служби неурохирургије, Клиника за 

хирургију
са пробним радом од 3 месеца

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

Виши радиолошки техничар
за рад у Служби за радиолошку дијагностику, 

Заједничке медицинске службе, са пробним радом 
од 3 месеца

УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа, смер за више радиолошке 
техничаре, положен стручни испит након завршене више школе.

Виши медицинско-лабораторијски 
техничар

за рад у Служби трансфузиологије, Заједничке 
медицинске службе, са пробним радом од 3 месеца

УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа, смер за више медицин-
ско-лабораторијске техничаре, положен стручни испит након завршене 
средње школе.

Медицинска сестра - техничар
за рад у Служби за радиолошку дијагностику 

Заједничке медицинске службе

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

Медицинска сестра - техничар
за рад у Служби операционог блока са 

стерилизацијом и интензивном терапијом, Клиника 
за хирургију, са пробним радом од 3 месеца

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

Гинеколошко-акушерска сестра
за рад у Болници за гинекологију и акушерство, са 

пробним радом од 3 месеца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, смер гинеколошко-аку-
шерска сестра, положен стручни испит након завршене средње школе.

Лабораторијски техничар
за рад у Служби за лабораторијску дијагностику 

Заједничке медицинске службе, са пробним радом 
од 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, смер лабораторијски 
техничар, положен стручни испит након завршене средње школе.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс прилажу се у овереној фотокопији сле-
дећа документа: потпуна лична и радна биографија са адресом, кон-
такт телефоном и мејл адресом; изјава кандидата да је здравствено 
способан за тражене послове и да се против њега не води кривични 
поступак - својеручно потписана; диплома о завршеној стручној спреми 
потребној за позицију за коју се конкурише (медицински факултет за 
позицију 1, односно виша медицинска школа (смерови виши радиолош-
ки техничар за позицију 2 и виши медицинско-лабораторијски техни-
чар за позицију 3, односно диплому средње медицинске школе општег 
смера за позицију 4 и 5, гинеколошко-акушерске сестре за позицију 6 
или смера лабораторијски техничар за позицију 7); уверење о положе-
ном стручном испиту; лиценца или решење о упису у Лекарску комору 
Србије за позицију 1; сведочанства за сваки разред средње школе (за 
позиције од 4 до 7); извод из матичне књиге венчаних ако је кандидат 
променио презиме и доказ о радном искуству након положеног струч-
ног 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 

 Mедицина 

Подршка
запошљавању

особа са
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однос; уверење да се против њих не води кривични поступак (уверење 
издаје суд); оверене фотокопије дипломе, уверења о положеном струч-
ном испиту; оверену фотокопију уверења о држављанству; фотокопију 
личне карте (нечиповане и стари образац), односно чиповану достави-
ти на очитавање; фотокопију одјаве са претходног осигурања (М обра-
зац) и радну књижицу. Комисија ће разматрати све доспеле, благовре-
мене и потпуне пријаве и са кандидатима који испуњавају услове за 
пријем у радни однос обавиће се разговор ради прибаљавања додат-
них релевантних података за доношење одлуке о избору кандидата. 
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 кадровске послове КБЦ Земун - Београд. Пријаве се достављају у 
затвореној коверти, са назнаком: „За јавни оглас за пријем у радни 
однос на неодређено време“, са назнаком на које радно место конку-
ришу, лично или поштом, на горенаведену адресу. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве са неодговарајућом документацијом неће се разматрати. Кан-
дидати који не буду изабрани документацију могу преузети на писарни-
ци КБЦ Земун - Београд.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ „КОВИН“

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

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до повратка запослене са 

трудничко-породиљског боловања

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа - IV степен, општег сме-
ра, положен стручни испит, без обзира на радно искуство. Кандидати 
су у обавези да доставе: пријаву са кратком биографијом, фотокопију 
дипломе о завршеној медицинској школи општег смера, звање: меди-
цинска сестра - техничар, уверење о положеном стручном испиту. Иза-
брани кандидати су у обавези да доставе лекарско уверење. Пријаве 
са потребним доказима достављају се на горенаведену адресу, у року 
од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

      Пољопривреда
ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА
12374 Жабари, Кнеза Милоша 36

тел. 062/524-150

Ветеринарски техничар
УСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати следеће услове: диплома и уве-
рење о завршеној средњој стручној спреми, возачка дозвола ‚‘Б‘‘ кате-
горије, рад на рачунару, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству Републике Србије, уверење о општој здравственој спо-
собности, уверење да није осуђиван за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га 
чини неподобним за обављање послова у струци. Оглас је отворен 5 
дана од дана објављивања. Пријаве са потребном документацијом сла-
ти на адресу: Ветеринарска станица „Жабари“ доо Жабари, Кнеза Мило-
ша 36, 12374 Жабари, са обавезном назнаком: „Пријава по огласу за 
пријем ветеринарског техничара‘‘. Пре слања пријаве и документације 
јавити се на број телефона: 062/524-150.

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ЖАБАРИ
12374 Жабари, Кнеза Милоша 36

тел. 062/524-150

Ветеринар
УСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати следеће услове: завршен вете-
ринарски факултет, диплома и уверење о стручној спреми, положен 
стручни испит, лиценца за обављање ветеринарске делатности, радно 
искуство од најмање годину дана, возачка дозвола „Б“ категорије, рад 
на рачунару, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству Републике Србије, уверење о општој здравственој способности, 
уверење да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затво-
ра од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподоб-

ним за обављање послова у струци. Оглас је отворен 5 дана од дана 
објављивања. Пријаве са потребном документацијом слати на адресу: 
Ветеринарска станица „Жабари“ доо Жабари, Кнеза Милоша 36, 12374 
Жабари, са обавезном назнаком: „Пријава по огласу за пријем ветери-
нара“. Пре слања пријаве и документације јавити се на број телефона: 
062/524-150.

ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ И МЕДИЦИНСКУ
ЕКОЛОГИЈУ БЕОГРАД

11000 Београд, Требевићка 16
тел. 011/3054-011

Службеник за јавне набавке
Опис послова: организује и координира активности у Заводу везане за 
процедуру набавке у складу са позитивним прописима о јавним набав-
кама, припрема годишњи план набавки и одговара за поштовање пла-
нираних рокова, спроводи поступак набавке у складу са законом и одго-
вора за законитост спроведеног поступка, припрема извештаје који се 
достављају Управи за јавне набавке и другим органима, прикупља и 
евидентира захтеве за набавку и врши набавке добара, услуга и радо-
ва (у складу са уговореним роковима и условима квалитета из понуде) 
до вредности дефинисане законом за које наручилац није обавезан да 
примењује одредбе Закона о јавним набавкама, води интерну евиден-
цију о спроведеним поступцима, обавља и све остале послове у складу 
са Законом о јавним набавкама и подзаконским актима.

УСЛОВИ: завршен економски факултет, дипломирани економиста - VII 
степен стручне спреме, пробни рад 6 месеци. Радни однос се заснива 
на неодређено време, са пуним радним временом. Уз пријаву се подно-
си биографија и докази о испуњености услова конкурса у неовереној 
фотокопији (фотокопија дипломе и фотокопија сертификата службени-
ка за јавне набавке).

Оперативни техничар
5 извршилаца

Задаци радног места: оперативно-технички послови дезинфекције, 
дезинсекције и дератизације у заштити животне средине, заштити 
биља, ветерини, у комуналној хигијени, у привреди и ванпривреди, 
послови систематске дератизације, сузбијање комараца и сузбијање 
крпеља, учествује у пословима мониторинга ДДД послова у програм-
ским активностима, послови на одржавању опреме, пословима одржа-
вања круга и објеката Завода у ванредним околностима (отклањање 
поледица елементарних непогода и у другим ванредним ситуацијама), 
управљање моторним возилом, вожња за потребе обављања ДДД 
послова, одржавање возила (чишћење и прање) и вођење документа-
ције о исправности и коришћењу возила.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, положен курс за рад са биоциди-
ма у области дезинфекције, дезинсекције и дератизације и дозвола за 
управљање моторним возилом „Б“ категорије. Радни однос се заснива 
на одређено време до 1 године ради извршења одређеног посла, са 
пуним радним временом. Уз пријаву се подноси: биографија и докази 
о испуњености услова конкурса у неовереној фотокопији (фотокопија 
дипломе и фотокопија уверења/потврде о положеном курсу за рад са 
биоцидима у области ДДД и копија возачке дозволе.

ОСТАЛО: Пријаве са траженим прилозима достављају се на горенаведе-
ну адресу - поштом или на писарницу Завода. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање. Кандидати који испуња-
вају услове огласа подлежу провери знања из области ДДД послова. 
Кандидат који буде изабран дужан је достави доказ о здравственој спо-
собности за рад на наведеним пословима.

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА „СУБОТИЦА“ ДОО
24000 Суботица, Сегедински пут 88

Послови у основној одгајивачкој 
организацији

на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани инжењер пољоприв-
реде или дипломирани инжењер мастер за сточарство, возачка дозво-
ла „Б“ категорије, основи рада на рачунару (Office пакет), познавање 
језика средине. Заинтересовани кандидати могу биографије слати на 
е-mail: vetsubotica@gmail.com. Оглас је отворен до 07.03.2015. године.

Mедицина / Пољопривреда
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„METEOR-COMMERCE“ DОО
25000 Сомбор, Стапарски пут бб

тел. 063/1089-683
e-mail: jeca.ilic@meteorkomerc.com

Пословођа - технолог фабрике сточне 
хране

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани инжењер 
пољопривреде за сточарство и живинарство; обука за примену ХАСАП 
(HАCCP) стандарда; возачка дозвола „Б“ категорије; основна информа-
тичка обука (Wоrd, Windows, Еxcel, Еxplorer, Оutlook); енглески језик - 
средњи ниво; теренски рад; пробни рад 3 месеца. Рок за пријављивање 
је до попуне радног места.

        Наука и образовање

БЕОГРА Д
УНИВЕРЗИТЕТ „УНИОН“

БЕОГРАДСКА БАНКАРСКА АКАДЕМИЈА
ФАКУЛТЕТ ЗА БАНКАРСТВО, ОСИГУРАЊЕ И 

ФИНАНСИЈЕ
11000 Београд, Змај Јовина 12

е-mail: оffice@bbа.еdu.rs

Ванредни професор из уже научне области 
Економија и финансије

Наставник у свим наставним звањима из 
уже научне области Правно хуманистичке

УСЛОВИ: услови за избор наставника утврђени су Законом о високом 
образовању, Статутом Универзитета „Унион“ и Статутом Београдске 
банкарске академије.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о држављанству, оверене копије дипло-
ма о претходно стеченим звањима, уверење о неосуђиваности и спи-
сак објављених радова. Пријаву и тражену документацију доставити у 
физичком и електронском облику на наведену адресу факултета, каби-
нет бр. 209/II и на наведену мејл адресу. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

ОШ „БРАЋА БАРУХ“
11000 Београд, Деспота Ђурђа 2

тел. 011/2183-541

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајуће високо образо-
вање: на студијама другог степена (дипломске академске студије - мас-
тер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије), у складу са Законом о високом образовању („Службени глас-
ник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење и 97/08), 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 испуњава услове за наставника 
основне школе, за педагога и психолога; дозвола за рад, обука и поло-
жен испит за директора установе и најмање пет година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; да кандидат 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 Републике 
Србије.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: биографске податке - CV са 
радном биографијом, оверену фотокопију дипломе о завршеном одго-
варајућем високом образовању, оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту (или положеном испиту за лиценцу), потврду 
о годинама рада у области образовања након стеченог одговарајућег 
образовања или оверену фотокопију радне књижице, уверење о 
држављанству Републике Србије - оригинал или оверену фотокопију, 
извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверену фотокопију, 
лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, уверење о положеном испиту за дирек-
тора установе (с обзиром да Министарство просвете није организовало 
полагање испита за директора установе, пријава која не буде садржала 
наведени документ неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат 
биће у обавези да у законском року положи испит за директора устано-
ве). Како би школа могла да прибави доказ о неосуђиваности кандида-
та, кандидат је дужан да достави следеће податке: име и презиме, име 
оца, ЈМБГ, адресу становања, место и датум рођења, девојачко прези-
ме. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Решење о избору 
директора биће донето и достављено кандидатима без одлагања, након 
добијања сагласности на одлуку о избору од стране надлежног органа, 
односно након рока од 30 дана од дана достављања одлуке истом орга-
ну на сагласност. Пријаве се достављају на адресу школе или лично у 
секретаријату школе. Ближа обавештења могу се добити у секретарија-
ту школе, на број телефона: 011/2183-541.

Пољопривреда / Наука и образовање

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Услови за пријем у радни однос

Члан 120
   У радни однос у установи може да буде примљено лице под 

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 нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду 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 одно-
са 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.

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕЧЈИ ДАНИ“

11000 Београд, Господар Јевремова 18
тел. 011/2631-825, 2633-140

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног запосленог

3 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће више образовање, односно одговарајуће висо-
ко образовање на студијама првог степена (основне академске студије, 
односно струковне студије), студијама у трајању од три године или сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне студије); кандидат мора 
да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у устано-
ви, у складу са Европским системом преноса бодова, са или без радног 
искуства.

Медицинска сестра у васпитној групи у 
јаслама

на одређено време ради замене одсутне запослене
4 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа васпи-
тачког смера, са или без радног искуства.

ОСТАЛО: да кандидат има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом; да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривичнa делa утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Потребна документа: пријава на кон-
курс, радна биографија, оверена фотокопија дипломе о стеченом обра-
зовању, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству 
(не старије од шест месеци), као и уверење да се против кандидата не 
води истрага и да није подигнута оптужница. Изабрани кандидати пре 
закључивања уговора о раду дужни су да доставе лекарско уверење о 
одговарајућој здравственој способности. Доказ о неосуђиваности при-
бавља установа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити раз-
матране.

ОШ „СТЕВАН СРЕМАЦ“
11272 Добановци, Маршала Тита 6

тел. 011/8465-645, 8465-499
е-mail: оsstevansremac2@gmail.com

оssremac@open.telekom.rs

Наставник музичке културе
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајућег занимања. Поред 
општих услова за пријем у радни однос утврђених у члану 24 став 1 
Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 
75/14), кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове: посе-
довање одговарајућег високог образовања из члана 8 став 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013): високо образовање на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске сту-
дије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или високо 
образовање на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; образовање у складу са Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службе-
ни гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013), за наведено 
радно место; поседовање образовања из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са ученицима; држављанство 
РС; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; да зна језик на ком се остварује образов-
но-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс доставити фотокопије следећих 
докумената којима кандидати доказују да испуњавају услове конкурса: 

диплому о стеченом стручном образовању, уверење о држављанству 
РС, извод из матичне књиге рођених, потврду високошколске установе 
да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у уста-
нови, у складу са ЕСПБ или доказ о положеним испитима из педагогије 
и психологије у току студија или доказ о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу и доказ издат од одговарајуће високошкол-
ске установе о знању језика на ком се остварује образовно-васпитни 
рад (уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику). 
Доказ о испуњености услова који се тиче неосуђиваности за кривична 
дела - прибавља школа, а доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима подноси се пре закључења уговора о 
раду. Пријаве достављати на адресу школе, у року од 8 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Достављена документа неће се враћати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

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

Асистент за предмет Теорија и методика 
одбојке, ужа научна област Теорија и 

технологија спорта и физичког васпитања
за рад са непотпуним радним временом, од по 50%

2 извршиоца

УСЛОВИ: Избор у звање асистента врши се за период од 3 године. Кан-
дидати треба да испуњавају услове из чл. 70 и чл. 72 Закона о високом 
образовању РС и да имају завршен Факултет спорта и физичког вас-
питања. Потребна документа: молба, биографија-CV, списак објавље-
них радова, фотокопија дипломе, основне академске студије, мастер 
(магистарске) студије, уверење о уписаним докторским студијама, 
оригинални радови на увид. Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Војводе Степе 450

тел. 011/3974-349

Асистент за ужу научну област 
Фармацеутска технологија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет, са укупном просечном оце-
ном најмање осам, студент докторских студија или магистар наука из 
научне области за коју се бира и коме је прихваћена тема докторске 
дисертације, смисао за наставни рад. Поред наведених услова, канди-
дати треба да испуњавају и друге услове предвиђене одредбама Закона 
о високом образовању и Статутом Фармацеутског факултета. Пријаве 
са доказима о испуњавању услова конкурса (у складу са Правилником 
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа настав-
ника Универзитета у Београду, Статутом Фармацеутског факултета и 
Правилником о ближим условима избора у звање наставника на Фарма-
цеутском факултету), подносе се архиви факултета, Војводе Степе 450, 
у року од 15 дана од дана објављивања.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА

11000 Београд, Јове Илића 154
тел. 011/3950-867

Ванредни професор за ужу научну област 
Управљање квалитетом

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из одговарајуће научне области; 
научни, односно стручни радови објављени у часописима или збор-
ницима, са рецензијама и способност за наставни рад; више научних 
радова од значаја за развој науке у ужој научној области објављених у 
међународним или водећим домаћим часописима, са рецензијама; ори-

Наука и образовање
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гинално стручно остварење, односно руковођење или учешће у науч-
ним пројектима, објављен уџбеник, монографија, практикум или збирка 
задатака за ужу научну област за коју се бира и више радова саопште-
них на међународним или домаћим научним скуповима. Уз пријаву при-
ложити: диплому о одговарајућој стручној спреми из одговарајуће нау-
чне области, биографију, списак радова и саме радове.

ОСТАЛО: Услови за избор прописани су Законом, Статутом Универзи-
тета, Статутом Факултета и Правилником о организацији и системати-
зацији послова на факултету.Сви прилози достављају се у електронској 
форми на CD-у. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања у 
публикацији “Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

11000 Београд, Булевар краља Александра 67

Наставник страног језика за ужу научну 
област Страни језик, наставни предмет: 
Страни језик правне струке - Француски

на одређено време од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор француског језика 
или VII/2 степен стручне спреме, академски назив магистра из научне 
области за коју се бира, искуство у педагошком раду у области права и 
превођењу правних прописа. Остали услови утврђени чланом 68 Закона 
о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутен-
тично тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12) и чланом 107 став 1 тачка 3 Ста-
тута Правног факултета Универзитета у Београду (пречишћен текст). 
Пријаве кандидата са прилозима (биографија, списак научних радова, 
радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне 
књиге рођених и уверење о држављанству) подносе се Правном факул-
тету Универзитета у Београду, Булевар краља Александра 67, у року од 
15 дана од дана објављивања.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ У 

БЕОГРАДУ
11000 Београд, Краља Петра 4

Наставник у звање доцента за ужу 
уметничку област Примењено вајарство, 

предмети: Примењено вајарство 1 и 
2 и Примењено вајарство, на Одсеку 

примењено вајарство
на период од пет година

Право учешћа на конкурсу имају лица која испуњавају услове пропи-
сане Законом о високом образовању, услове прописане актом Нацио-
налног савета за високо образовање и општим актима Универзитета 
уметности у Београду и Факултета примењених уметности у Београду. 
Кандидат који се пријави на конкурс подноси: пријаву, радну биогра-
фију на прописаном обрасцу 2 (два примерка у у штампаној форми 
и један у електронској форми на CD-у), оверену фотокопију или ове-
рен препис дипломе, радове из области уметности, односно науке за 
коју конкурише у складу са „репрезентативним референцама“ и уве-
рење надлежног органа да правноснажном пресудом није осуђен за 
кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе 
коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању 
послова у високошколској установи (члан 62 став 4 Закона о високом 
образовању „Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 
93/2012, 89/2013 и 99/2014).

Образац 2 и извод из општег акта „репрезентативне референце“ могу 
се преузети у правној служби или са сајта факултета (www.fpu.bg.аc.rs). 
Кандидат је дужан да на расписани конкурс поднесе радове на основу 
којих се може сагледати да ли и како влада материјом наставног пред-
мета за који конкурише. Под радовима за уметничке предмете подразу-
мева се од 5 до 10 оригиналних радова или фотографија радова који се 
не могу поднети у оригиналу, документација, пројекти и фотографије 
радова реализованих на одређеном месту или за одређене потребе. 
Поднети радови морају бити обележени именом кандидата/аутора. Под 
оригиналним радовима подразумевају се и пројекти у свим областима 
који нису реализовани.
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања.

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

ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ
ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
11000 Београд, Високог Стевана 2

Сарадник у звање асистента за ужу научну 
област Соматопедија

на одређено време од три године

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, завршен факултет за специјалну 
едукацију и рехабилитацију, просечна оцена на студијама првог степе-
на најмање осам, као и да кандидат испуњава услове предвиђене чл. 72 
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 44/2010, 
93/2012 и 89/2013) и услове предвиђене Статутом Факултета.

Сарадник у звање асистента за ужу научну 
област Социјална политика
на одређено време од три године

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, завршен факултет политичких 
наука, просечне оцене на студијама првог степена најмање осам, као 
и да кандидат испуњава услове предвиђене чл. 72 Закона о високом 
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 44/2010, 93/2012 и 89/2013) 
и услове предвиђене Статутом Факултета.

Сарадник у звање асистента за ужу научну 
област Теоријски и методски приступи 
у превенцији и третману поремећаја 

понашања
на одређено време од три године

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, завршен факултет за специјалну 
едукацију и рехабилитацију, просечне оцене на студијама првог степе-
на најмање осам, као и да кандидат испуњава услове предвиђене чл. 72 
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 44/2010, 
93/2012 и 89/2013) и услове предвиђене Статутом Факултета.
ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити: пријава на конкурс, 
биографија, библиографија (са копијом радова), оверене копије дипло-
ма, извод из матичне књиге рођених, држављанство и потврда надлеж-
ног органа да кандидат није под истрагом. Рок за подношење пријава је 
8 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разма-
трање. Пријаве на конкурс са свим прилозима подносе се Факултету за 
специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду, Висо-
ког Стевана 2, у року од 8 дана од дана објављивања.

     Наука и образовање

Унапредите
своје пословање
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ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
11260 Умка, Милије Станојловића 10

тел. 011/8025-802, 8027-406

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање стечено на 
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године 
или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, да испуњава услове за наставника основне школе, за педагога 
и психолога; дозвола за рад, обука и положен испит за директора уста-
нове и најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: доказ о држављанству Репу-
блике Србије (уверење о држављанству или извод из матичне књиге 
рођених, не старије од 6 месеци), оверен препис или оверену фото-
копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању (не старије од 
6 месеци), доказ о знању језика на ком се изводи образовно-васпитни 
рад у школи (уколико одговарајуће образовање није стечено на том 
језику, не старије од 6 месеци), оверен препис или оверену фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лицен-
цу (не старије од 6 месеци), уверење да против лица није покренута 
истрага, нити оптужница код надлежног суда (не старије од 6 месе-
ци), потврду о радном стажу у области образовања и васпитања (не 
старије од 6 месеци), радну биографију, оквирни план рада за време 
мандата, доказе о поседовању организационих способности (факулта-
тивно). Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи све прилоге 
који се захтевају у конкурсу. Доказ о поседовању психичке, физичке и 
здравствене способности кандидат је дужан да достави пре закључења 
уговора о раду. Доказ о неосуђиваности и доказ о непостојању дис-
криминаторног понашања на страни кандидата прибавља школа, пре 
доношења одлуке о избору. Пријаве са доказима о испуњености услова 

достављају се на горенаведену адресу школе, са назнаком: „Конкурс за 
директора“. Благовременом пријавом на конкурс сматра се пријава која 
је непосредно предата школи пре истека рока утврђеног у конкурсу или 
је пре истека тог рока предата пошти у облику препоручене пошиљке. 
Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. 
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Пријаве са доку-
ментацијом доставити у затвореној коверти. Ближа обавештења могу се 
добити на број телефона: 011/8025-802, код секретара школе.

ПУ „БОШКО БУХА“
11000 Београд, Прерадовићева

Столар
са пробним радом од 6 месеци

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, КВ радник столарске струке или IV 
степен стручне спреме, 1 година радног искуства, искуство на изради 
намештаја, пробни рад до 6 месеци, могућа провера психофизичкх и 
радних способности, уверење о здравственој способности, да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, држављанство Републике Србије.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о одгова-
рајућој стручној спреми или уверења о стеченој стручној спреми, извод 
из матичне књиге рођених (фотокопија), уверење о држављанству 
(фотокопија). Уверење да кандидат није осуђиван установа прибавља 
службеним путем. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће 
бити узете у разматрање. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања, на адресу установе, поштом или лично, од 09,00 до 15,00 
часова.

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана
3 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање васпитача на студијама првог степена или 
студијама другог степена или студијама у трајању од три године или 
на основним студијама у трајању од најмање четири године или више 
образовање васпитача; кандидат мора да има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 
бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова, без обзира на радно искуство; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом - уверење о здравственој 
способности; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да зна језик на 
ком се остварује васпитно-образовни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о одгова-
рајућој стручној спреми или уверења о стеченој стручној спреми, извод 
из матичне књиге рођених (фотокопија), уверење о држављанству 
(фотокопија), ако кандидат није стекао одговарајуће образовање на 
српском језику - уверење да је положио испит из српског језика са мето-
диком по програму одговарајуће високошколске установе. Уверење да 
кандидат није осуђиван установа прибавља службеним путем. Непотпу-
не, неуредне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања, на адресу 
установе, поштом или лично, од 09,00 до 15,00 часова.

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана
5 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа - васпи-
тачки смер, без обзира на радно искуство; да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом - уверење о здрав-
ственој способности; да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да зна 
језик на ком се остварује васпитно-образовни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о одгова-
рајућој стручној спреми или уверења о стеченој стручној спреми, извод 
из матичне књиге рођених (фотокопија), уверење о држављанству 

Наука и образовање
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(фотокопија). Уверење да кандидат није осуђиван установа прибавља 
службеним путем. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће 
бити узете у разматрање. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања, на адресу установе, поштом или лично, од 09,00 до 15,00 
часова.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ПУ „ЈЕЛИЦА ОБРАДОВИЋ“

11400 Младеновац, Вука Караџића 77

Оглас објављен 11.02.2015. године у публикацији „Послови“, 
поништава се у целости.

АКАДЕМИЈА ЗА ДИПЛОМАТИЈУ И БЕЗБЕДНОСТ
11000 Београд, Травничка 2

тел. 011/2620-186
е-mail: оffice@аcademyоfdiplomacy.net

Доцент за ужу научну област 
Политиколошке науке

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Безбедносне 
науке

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Менаџмент
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Правне науке
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Економске 
науке

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Информатика
на одређено време од 5 година

Редовни или ванредни професор за ужу 
научну област Политиколошке науке

на неодређено или одређено време од 5 година

Редовни или ванредни професор за ужу 
научну област Безбедносне науке

на неодређено или одређено време од 5 година

Редовни или ванредни професор за ужу 
научну област Менаџмент

на неодређено или одређено време од 5 година

Редовни или ванредни професор за ужу 
научну област Правне науке

на неодређено или одређено време од 5 година

Редовни или ванредни професор за ужу 
научну област Економске науке

на неодређено или одређено време од 5 година

Редовни или ванредни професор за 
ужу научну област Филолошке науке - 

италијански језик
на неодређено или одређено време од 5 година

Редовни или ванредни професор за ужу 
научну област Филолошке науке - енглески 

језик
на неодређено или одређено време од 5 година

Редовни или ванредни професор за ужу 
научну област Филолошке науке - шпански 

језик
на неодређено или одређено време од 5 година

Редовни или ванредни професор за ужу 
научну област Информатика

на неодређено или одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме из области за коју се бирају.

Асистент за ужу научну област 
Политиколошке науке

на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област Безбедносне 
науке

на одређено време од 3 године

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

Асистент за ужу научну област Правне 
науке

на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област Економске 
науке

на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област 
Информатика

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршене основне, односно мастер студије - 240 ЕСПБ и упи-
сан докторат из области за коју се бира.

ОСТАЛО: Остали услови за избор наставника прописани су Законом о 
високом образовању и Статутом Академије за дипломатију и безбед-
ност. Пријаве са биографијом и доказима о испуњености услова из 
конкурса (оверене копије диплома, списак научних и стручних радова), 
достављају се на наведену адресу Академије.

Наука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
11500 Обреновац, Цара Лазара 2

тел. 011/8765-228, 8723-831

Наставник историје
са 25% радног времена, на одређено време до 

повратка радника са функције

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

повратка радника са функције

Наставник математике
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског одсуства

Наставник француског језика
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског одсуства

Педагог школе
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског одсуства

Библиотекар
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског одсуства

Наставник математике
на одређено време до 31.08.2015. године

УСЛОВИ: Сви кандидати треба да испуњавају услове у погледу стручне 
спреме у складу са чланом 8 и чланом 121 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13): 
одговарајуће високо образовање 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 или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; да имају образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова; наставник и стручни сарадник који је у току 
студија положио испите из педагогије и психологије или је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образо-
вање из члана 8 став 4 Закона; да имају врсту стручне спреме према 
Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/12, 15/13) и члану 120 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09, 52/11, 55/13): да је кандидат држављанин РС; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 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; да 
зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). У 
поступку одлучивања о избору наставника, васпитача и стручног сарад-
ника врши се провера психофизичких способности за рад са ученици-
ма, коју врши надлежна служба за послове запошљавања, применом 
стандардизованих поступака. Кандидати су дужни да доставе: прија-
ве са биографијом, диплому о стеченој стручној спреми, доказ о броју 
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и пракси 
у установи, уверење о држављанству, потврду о познавању језика (уко-
лико је образовање стечено на другом језику), извод из матичне књиге 
рођених, односно венчаних, на адресу школе. Лекарско уверење се дос-
тавља пре закључења уговора о раду. Податке из казнене евиденције 
прибавља школа. Фотокопије докумената морају бити оверене. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања, на адресу школе. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ ПРИВРЕДНА АКАДЕМИЈА
У НОВОМ САДУ

ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИМЕЊЕНИ МЕНАЏМЕНТ,
ЕКОНОМИЈУ И ФИНАНСИЈЕ

11000 Београд, Немањина 4
тел. 011/2643-390

Наставник за ужу научну област Општи 
менаџмент

на неодређено или одређено време од 5 година
3 извршиоца

Наставник за ужу научну област Економија 
и финансирање

на неодређено или одређено време од 5 година

Наставник за ужу научну област 
Примењена математика

на неодређено или одређено време од 5 година

Наставник за ужу научну област Пројект 
менаџмент

на неодређено или одређено време од 5 година
2 извршиоца

УСЛОВИ: Услови за избор наставника прописани су Законом о високом 
образовању и Статутом Факултета за примењени менаџмент, економију 
и финансије. Пријаве са биографијом и доказима о испуњености усло-
ва (оверене копије диплома, списак научних и стручних радова), дос-
тављају се у року од 15 дана од дана објављивања.

БОР
ОБНОВА КОНКУРСА

ТЕХНИЧКА ШКОЛА БОР
19210 Бор, Београдска 10

Наставник математике
са 77,77% радног времена, на одређено време до 

31.08.2015. године, односно до краја школске године

УСЛОВИ: професор математике; дипломирани математичар; дипло-
мирани математичар-професор математике; дипломирани матема-
тичар-теоријска математика; дипломирани математичар-примењена 
математика; дипломирани инжењер математике-са изборним пред-
метом: Основи геометрије; дипломирани информатичар; професор 
хемије-математике; професор географије-математике; професор физи-
ке- математике; професор биологије-математике; дипломирани профе-
сор математике-мастер; дипломирани математичар-мастер; професор 
математике-теоријско усмерење; професор математике-теоријски смер; 
професор информатике-математике; дипломирани математичар за тео-
ријску математику и примене; дипломирани математичар за рачунар-
ство и информатику; дипломирани математематичар-информатичар; 
дипломирани математематичар-математика финансија; дипломира-
ни математичар-астроном; дипломирани математичар за математику 
економије; професор математике и рачунарства; мастер математичар 
(лице мора претходно имати завршене основне академске студије на 
студијским програмима из области математике и примењене матема-
тике са положеним испитом из предмета: Геометрија или Основи гео-
метрије); мастер професор математике (лице мора претходно имати 
завршене основне академске студије на студијским програмима из 
области математике и примењене математике са положеним испитом 
из предмета: Геометрија или Основи геометрије).

ОСТАЛО: Кандидат треба да поред општих услова испуњава и следеће 
услове: да има одговарајуће образовање из члана 8 став 2 и 4 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 
72/09, 52/11 и 55/13); психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривичнa делa утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (доказ прибавља школа службеним 
путем); држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се оства-
рује образовно-васпитни рад. У складу са чланом 130 став 4 Закона о 
основама система образовања и васпитања, психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за посло-

Наука и образовање

Национална служба 
за запошљавање
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ве запошљавања, применом стандардизованих поступака, након ужег 
избора кандидата. Уз пријаву са кратком биографијом кандидати су 
обавезни да доставе оригинале или оверене фотокопије следећих доку-
мената: дипломе о стеченом образовању, уверења о држављанству (не 
старије од 6 месеци), извода из матичне књиге рођених; лекарско уве-
рење (подноси се пре закључења уговора о раду). Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, са 
назнаком: „За оглас“. Пријаве слати на адресу школе. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ВРАЊЕ
СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ПРЕШЕВО“

17523 Прешево, 15. новембар 100
тел. 017/660-690, 669-130

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен одговарајући факул-
тет на студијама другог степена - дипломске академске студије - мас-
тер, специјалистичке академске студије, у складу са Законом о високом 
образовању или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, 
по пропису који уређује високо образовање од 10.09.2005. године, за 
наставнике средње техничке школе, стручног сарадника (члан 8 став 2 
Закона о основама система образовања и васпитања ‚‘Сл. гласник РС‘‘, 
бр. 27/09, 52/2011 и 55/2013), поседовање дозволе за рад (лиценце); 
психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и уче-
ницима; држављанство РС; да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; најмање 5 година радног 
искуства на пословима образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверен препис дипломе о стеченом 
образовању, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству, оверен препис доказа о положеном стручном испиту за лиценцу, 
потврду о радном искуству, преглед кретања у служби са биографским 
подацима и доказ о стручним и организационим способностима. Рок за 
пријављивање је 15 дана.

ВРШАЦ
ШКОЛСКИ ЦЕНТАР „НИКОЛА ТЕСЛА“

26300 Вршац, Стеријина 40-44
тел/факс: 013/830-668

Наставник српског језика и књижевности
на одређено време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана (образовно-васпитни рад се изводи на 
српском језику)

УСЛОВИ: висока стручна спрема - VII степен стручне спреме, у складу 
са одредбом члана 8 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 2 тачка 1 став 
1 Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник РС-Про-
светни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 
8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 4/09, 5/11, 8/11, 9/13 
и 6/14): професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски 
језик и југословенску књижевност; професор, односно дипломирани 
филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик; про-
фесор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност 
и општу књижевност; професор југословенске књижевности са стра-
ним језиком; професор српског језика и књижевности; професор срп-
ске књижевности и језика; професор српске књижевности и језика са 
општом књижевношћу; дипломирани филолог за књижевност и српски 
језик; дипломирани филолог за српски језик и књижевност; дипломи-
рани филолог српског језика са јужнословенским језицима; професор 
југословенске књижевности и српског језика; мастер професор језика и 
књижевности (студијски програми: Српски језик и Српска књижевност); 
мастер професор језика и књижевности (србиста) (студијски програм 
Српска филологија: српски језик и лингвистика); мастер професор јези-
ка и књижевности (србиста) (студијски програми: Српска књижевност, 
Српска књижевност и језик); мастер филолог (студијски програм Фило-
логија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижев-
ност); мастер филолог (студијски програм Српски језик и књижевност). 
Лице мора да има образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија 

или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодова. 

Наставник физичког васпитања
са 60% радног времена, на одређено време 

ради замене одсутног запосленог преко 60 дана 
(образовно-васпитни рад се изводи на српском 

језику)

УСЛОВИ: висока стручна спрема - VII степен стручне спреме у складу 
са одредбом члана 8 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 2 тачка 25 
Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник РС-Просвет-
ни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 
8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 4/09, 5/11, 8/11, 9/13 и 
6/14): професор физичког васпитања; дипломирани педагог физичке 
културе; професор физичке културе; професор физичког васпитања - 
дипломирани тренер са назнаком спортске гране; професор физичког 
васпитања - дипломирани организатор спортске рекреације; професор 
физичког васпитања - дипломирани кинезитерапеут; дипломирани про-
фесор физичког васпитања и спорта - мастер; мастер професор физич-
ког васпитања и спорта; мастер професор физичког васпитања и кине-
зитерапије. Лице мора да има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. 
ОСТАЛО: држављанство Републике Србије; да лице није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са ученицима; да лице зна 
језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву и краћу 
биографију кандидати су дужни да доставе: оверену копију дипломе 
о одговарајућој стручној спреми, односно образовању и потребним 
знањима, оверену копију или оригинал уверења о држављанству и 
извод из матичне књиге рођених, фотокопију личне карте. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Проверу психофизичких способности кандидата за рад са децом и 
ученицима врши Национална служба за запошљавање. Доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима 
доставља кандидат пре закључења уговора о раду. Пријаву са дока-
зима о испуњавању услова конкурса кандидати достављају лично или 
поштом, на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

ГЊИЛАНЕ
ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА

ГИМНАЗИЈА
Гњилане - Шилово

Конкурс објављен 18.02.2015. године у публикацији „Посло-
ви“, поништава се у целости.

ОШ „9. МАЈ“
Кололеч, 38260 Косовска Каменица

Директор
са 50% радног времена, односно 20 радних сати 

недељно

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена 
(дипломске академске студије, мастер спцијалистичке академске сту-
дије или специјалистичке стрковне студије), у складу са Законом о висо-
ком образовању, почев од 10. септембра 2005. године или на основ-
ним студијама у трајању од четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године за наставника те 
врсте школе и подручја рада; да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
да је држављанин Републике Србије; да је пунолетан; да има дозволу 
за рад - лиценцу, односно положен стручни испит и положен испит за 
директора (програм обуке за директора школе и правилник о полагању 
испита за директора школе нису донети, па ће из тог разлога изабрани 
кандидат бити у обавези да у законском року положи испит за директо-
ра школе); најмање 5 година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.

Наука и образовање
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ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс која треба да садржи биографске подат-
ке са прегледом кретања у служби, као и евентуалне прилоге којима 
доказује стручне, организационе, педагошке и друге квалитете за 
обављање послова директора, кандидат је дужан да приложи: оверен 
препис дипломе о одговарајућем образовању, уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о положеном стручном испиту - лиценци, потврду да има најмање 
5 година радног стажа на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег степена образовања. Извештај о извршеном 
лекарском прегледу подноси се пре закључења уговора о раду, а уве-
рење о некажњавању школа прибавља по службеној дужности. Фото-
копије докумената морају бити уредно оверене. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће бити узете у разматрање. Рок за пријављивање 
је 15 дана од дана објављивања. Пријаве слати на адресу школе, са 
назнаком: „Конкурс за директора школе“ или лично предати у просто-
ријама секретаријата школе.

ЗАЈЕЧАР
ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“

19000 Зајечар, Лењинова 1

Наставник биологије
на одређено време, са 50% норме, за рад у матичној 
школи у Зајечару и у издвојеном одељењу у Лубници

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује висо-
ко образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године и у складу са Пра-
вилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у 
основној школи. Лица која су стекла академско звање мастер морају 
имати претходно завршене основне академске студије. Кандидат мора 
да има, у складу са чланом 8 став 4 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; канди-
дат који је положио испите из педагогије и психологије или је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање 
из горенаведених дисциплина; психичка, физичка и здравствена спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривичнa делa утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; да је држављанин Репу-
блике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад, 
друге услове прописане законом, другим прописима или актом о систе-
матизацији радних места у установи. Уз пријаву на конкурс приложити: 
оверен препис - фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, уве-
рење о држављанству и извод из матичне књиге рођених. Лица која 
су стекла академско звање мастер у обавези су да доставе и уверење, 
односно диплому о претходно завршеним основним академским сту-
дијама, доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. 
Кандидат који је положио испите из педагогије и психологије или је 
положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има 
образовање из горенаведених дисциплина (доказ: оверена фотокопија 
индекса или оригинал или оверена фотокопија потврде са факултета, 
односно оверена фотокопија лиценце). Уколико кандидат није стекао 
средње, више или високо образовање на српском језику у обавези је да 
достави доказ да је положио испит из српског језика по програму одго-
варајуће високошколске установе. Неопходно је да кандидати доставе 
документацију, у оригиналу или оверене фотокопије, не старије од 6 
месеци. Пријаве са потребном документацијом слати на наведену адре-
су или доставити лично, са назнаком: „За конкурс“. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.

Педагошки асистент
на одређено време

УСЛОВИ: одговарајуће образовање - IV степен стручне спреме, обука 
за педагошког асистента; познавање ромског језика; психичка, физич-
ка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривичнa делa утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-

питања; да је држављанин Републике Србије; други услови прописани 
законом, другим прописима или актом о систематизацији радних места 
у установи. Уз пријаву на конкурс приложити: оверен препис-фотоко-
пију дипломе о стеченој стручној спреми, доказ о савладаној обуци за 
педагошког асистента, доказ о познавању ромског језика, уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених. Неопходно је да кан-
дидати доставе документацију у оригиналу или оверене фотокопије, не 
старије од 6 месеци. Пријаве са потребном документацијом слати на 
наведену адресу или доставити лично, са назнаком: „За конкурс“. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ЗРЕЊАНИН
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

„МИХАЈЛО ПУПИН“
23000 Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб

тел. 023/550-501

Наставник у звање ванредног/редовног 
професора за ужу научну област 

Информационе технологије у образовању, 
са пуним радним временом

ванредни професор на одређено време од пет 
година, а редовни професор на неодређено време

УСЛОВИ: За звање ванредног професора: доктор техничких наука, 
способност за наставни рад, да има научне, односно стручне радове 
објављене у научним часописима или зборницима, са рецензијама, 
као и више научних радова од значаја за развој науке у ужој научној 
области објављених у међународним или водећим домаћим часописи-
ма, са рецензијама, оригинално стручно остварење (пројекат, студија, 
патент, оригинални метод, нову сорту и сл.), односно руковођење или 
учешће у научним пројектима, објављен уџбеник, монографију, практи-
кум или збирку задатака за ужу научну област за коју се бира и више 
радова саопштених на међународним или домаћим научним скупови-
ма. За звање редовног професора: доктор техничких наука, способност 
за наставни рад, да има научне, односно стручне радове објављене у 
научним часописима или зборницима, са рецензијама, као и више науч-
них радова од значаја за развој науке у ужој научној области објавље-
них у међународним или водећим домаћим часописима, са рецензијама, 
оригинално стручно остварење (пројекат, студија, патент, оригинални 
метод и сл.), односно руковођење или учешће у научним пројекти-
ма, објављен уџбеник, монографију, практикум или збирку задатака 
за ужу научну област за коју се бира и више радова саопштених на 
међународним или домаћим научним скуповима, већи број научних 
радова који утичу на развој научне мисли у ужој области објављених 
у међународним или водећим часописима, са рецензијама, већи број 
научних радова и саопштења изнетих на међународним или домаћим 
научним скуповима, објављен уџбеник, монографију или оригинално 
стручно остварење, остварене резултате у развоју научно-наставног 
подмлатка на факултету, учешће у завршним радовима на специјалис-
тичким и мастер академским студијама. Пријаве са прилозима (докази о 
испуњавању услова конкурса, биографија, оверене фотокопије дипло-
ма о одговарајућем академском звању, списак објављених научних и 
стручних радова, књиге и саме радове), подносе се факултету, у року 
од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, са назнаком: 
„За конкурс“.

Наука и образовање

Подршка
запошљавању

особа са
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ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
„МИХАЈЛО ПУПИН“

23000 Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб
тел. 023/550-501

Сарадник у звање сарадника у настави 
за ужу научну област Индустријско 

инжењерство у експлоатацији нафте и гаса
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: студент мастер академских студија који је студије првог сте-
пена завршио са укупном просечном оценом најмање осам. Пријаве са 
прилозима (докази о испуњавању услова конкурса, биографија, ове-
рене фотокопије диплома о одговарајућем академском звању, списак 
објављених научних и стручних радова, књиге и саме радове), подно-
се се факултету у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“, са назнаком: „За конкурс“.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ“

23000 Зрењанин, Трг слободе 7
тел. 023/561-104

Наставник клавира и клавирски сарадник
1 извршилац са пуним радним временом: са непуним 

(50% од пуног) радним временом за послове 
наставника клавира и са непуним (50% од пуног) 

радним временом за послове клавирског сарадника, 
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење пијаниста, дипломирани 
музичар - пијаниста, академски музичар пијаниста, мастер музички 
уметник, проф. статус клавириста. Остали услови које кандидат треба 
да испуњава: да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; 
да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат уз 
пријаву треба да приложи следеће доказе (у оригиналу или оверене 
фотокопије): диплому или уверење о одговарајућем образовању, доказ 
о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење надлежног 
суда да против лица није донето решење о спровођењу истраге, није 
подигнута оптужница или поднет оптужни предлог за кривична дела за 
које се гоњење предузима по службеној дужности. Лице које је стекло 
одговарајуће високо образовање мора да има образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова 
и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова. Доказ да лице није осуђивано правноснажном пресудом при-
бавља школа по службеној дужности, а доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученицима доставиће се 
пре закључења уговора. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављи-
вања. Молбе са потребним документима слати на адресу школе. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ЈАГОДИНА
ЕТШ „СЛАВКА ЂУРЂЕВИЋ“

35000 Јагодина, Кнегиње Милице 101

Наставник правне групе предмета
за 70% радног времена, на одређено време до 
повратка запослене са породиљског одсуства и 

одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани правник, мастер 
правник (претходно завршене основне академске студије и мастер у 
области правних наука). Остали услови: поред општих услова за засни-
вање радног односа предвиђених чланом 24 Закона о раду и Правил-
ником о систематизацији радних места, кандидати требају да испуња-
вају и посебне услове прописане чланом 120 став 1 Закона о основама 
система образовања и васпитања: 1. одговарајуће образовање; 2. да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 

система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. Уз 
пријаву на конкурс кандидат је дужан да достави: извод из матичне 
књиге рођених, диплому о стеченој стручној спреми, уверење суда да 
није под истрагом (не старије од 6 месеци), уверење о држављанству. 
Доказ из тачке 3 прибавља школа. Сва документа доставити у оригина-
лу или у овереном препису. Пријаве са доказима о испуњености услова 
конкурса доставити у року од 8 дана по објављивању, лично или на 
адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у обзир.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА
ОШ „21. НОВЕМБАР“

Вучитрн
38220 Косовска Митровица, Џона Кенедија 17

Педагог школе
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом у погледу струч-
не спреме, кандидати треба да испуњавају и услове прописане чланом 
120 Закона о основама система образовања и васпитања. Пријаве са 
доказом о стручној спреми, изводом из матичне књиге рођених, уве-
рењем о држављанству, уверењем да кандидат има психофизичку и 
здравствену способност, као и уверењем надлежног органа да није 
осуђиван, подносе се у канцеларији ОШ „21. новембар“, од 11,00 до 
13,00 часова, у згради ОШ „Бранко Радичевић“ у Косовској Митрови-
ци, Џона Кенедија 17. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање.

ОШ „БЛАГОЈЕ РАДИЋ“
Зупче, 38228 Зубин Поток

Наставник физичког васпитања
са 12 часова недељно

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, одговарајућег факултета. Уз 
пријаву доставити: доказ о стручној спреми, уверење о држављан-
ству Републике Србије, доказ да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима (доставља се 
пре закључења уговора о раду). Доказ да лице није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривична дела и под условима утврђеним ста-
вом 1 тачка 3 члана 120 Закона - прибавља школа. Пријаве са дока-
зима о испуњености услова конкурса доставити у року од 8 дана од 
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узе-
ти у разматрање. Пријаве слати на адресу школе. Контакт телефон: 
028/478-313.

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА УРОШЕВАЦ
Са привременим седиштем у Лепосавићу

38218 Лепосавић, 24. новембар бб
тел. 028/84-108

Асистент за уже научне области 
Саобраћајни системи

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен одговарајући факултет, 
смер друмски саобраћај, да је кандидат студент докторских студија из 
области којој припада наставни предмет и просечна оцена најмање 
осам у току студија, објављени стручни радови и да показује смисао 
за наставни рад.

ОСТАЛО: услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о високом 
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 
93/2012, 89/2013 и 99/2014), Статута ВТШСС Урошевац, у складу са 
којима ће се извршити избор кандидата и заснивање радног односа. Уз 
пријаву доставити доказе о испуњавању услова конкурса: списак науч-
них радова са неопходним индексним ознакама и саме радове, биогра-
фију са описом школско-образовне и радно-професионалне историје, 
доказ да кандидати нису осуђивани за кривично дело на безуслов-
ну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које их 
чини неподобним за рад у државном органу (не старији од 6 месеци), 
извод из матичне књиге рођених и матичне књиге држављана, доказ 
о испуњеној психичкој, физичкој и здравственој способности за рад у 
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просвети. Документа морају бити у оригиналу или оверене копије. Рок 
за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране. Додатне информације 
о конкурсу могу се добити на бројеве телефона: 028/84-103, 028/84-
108-тел/факс; 065/8300-450-директор; 063/8039-984-секретар. Пријаве 
слати на адресу школе.

КРАГУЈЕВАЦ
ИСПРАВКА ДЕЛА КОНКУРСА

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 034/306-800

Конкурс објављен 25.02.2015. године у публикацији „Посло-
ви“, исправља се у делу који се односи на услове, за следеће 
радно место: сарадник у настави за ужу научну област Фар-
мацеутска анализа, на одређено време 1 година, УСЛОВИ: 
завршен медицински факултет, са укупном просечном оце-
ном најмање осам и уписане докторске академске студије или 
магистар медицинских наука коме је прихваћена тема доктор-
ске дисертације, и треба исправно да гласи: УСЛОВИ: завршен 
фармацеутски факултет, са укупном просечном оценом нај-
мање осам и уписане докторске академске студије или магис-
тар фармацеутских наука коме је прихваћена тема докторске 
дисертације. У осталом делу текст конкурса је непромењен.

ЕКОНОМСКА ШКОЛА
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 6

тел. 034/304-085

Наставник српског језика и књижевности
за 33,33% радног времена, на одређено време до 

повратка одсутног запосленог

Наставник музичке уметности
за 10% радног времена, на одређено време до 

повратка одсутног запосленог са боловања

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

повратка одсутног запосленог са боловања

УСЛОВИ: лице које је стекло одговарајуће високо образовање за 
извођење наставе и других облика образовно-васпитног рада у 
средњим стручним школама: на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије), по пропису који уређује високо образо-
вање почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропису који уређује високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. Лица морају да имају обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова.

ОСТАЛО: Поред општих услова за пријем у радни однос прописаних 
чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013 и 75/2014), кандидат треба да испуњава и следеће 
услове: да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; држављанство Републике Србије и да 
зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на 
конкурс приложити: оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању; оверену фотокопију доказа да кандидат има обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од 
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова; програм за стицање образовања из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина реализује високош-
колска установа у оквиру акредитованог студијског програма или као 
програм образовања током читавог живота, у складу са прописима који-
ма се уређује високо образовање; наставник 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 психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској 

установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова 
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом пре-
носа бодова, о чему доставља доказ о овереној фотокопији; оверену 
фотокопију уверења о држављанству; оверену фотокопију доказа да је 
лице стекло средње образовање на српском језику; оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених. Уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученицима подноси се пре 
закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности за наведена кри-
вична дела - прибавља школа. Пријаве слати на горенаведену адресу 
школе, у року од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне, неблаговре-
мене и неуредне пријаве неће се узети у разматрање. Број телефона за 
информације о конкурсу: 034/304-085.

КРАЉЕВО
ОШ ‘‘БРАНКО РАДИЧЕВИЋ‘‘

Вранеши
тел. 036/5466-263

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског боловања

Стручни сарадник - библиотекар
са 38% радног времена, на одређено време до 
повратка запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа из чл. 24 
Закона о раду („Сл. гласник РС‘‘, бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13), кан-
дидат треба да испуњава и услове у складу са чл. 8 став 4 и чл. 120 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС‘‘, 
бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и да има одговарајуће образовање у складу 
са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник‘‘, бр.11/12 
и 15/13). Уз пријаву на конкурс доставити: уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, оригинал 
или оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ 
о испуњености услова из чл. 8 став 4 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (посебна потврда да је у току студија положио испит 
из педагогије и психологије, односно да има образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова 
и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом прено-
са бодова или уверење о положеном стручном испиту, односно испиту 
за лиценцу), доказ о испуњености услова из члана 120 став 1 тачка 
5 Закона о основама система образовања и васпитања - за извођење 
наставе на српском језику. Копије морају бити оверене, а овера не сме 
бити старија од 6 месеци. Лекарско уверење се доставља по коначности 
одлуке о озбору кандидата, а пре потписивања уговора о раду. Рок за 
пријављивање је 8 дана. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у обзир. Пријаве са потребним документима слати на адресу 
школе. Сва обавештења могу се добити на број телефона: 036/5466-
263.

КРУШЕВАЦ
ОШ „СВЕТИ САВА“

37208 Читлук, Ратка Пешића 113
тел. 037/692-695

Наставник биологије
за 40% радног времена, на одређено време до 

повратка одсутног запосленог

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске сту-
дије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године: 
професор биологије, дипломирани биолог, дипломирани молекуларни 
биолог и физиолог, професор биологије и хемије, дипломирани биолог, 
смер заштите животне средине, дипломирани биолог-еколог, дипло-
мирани професор биологије и хемије, професор биологије-географије, 
професор биологије-хемије, професор биологије-физике, професор 
биологије-информатике, професор биологије-математике, дипломира-
ни професор биологије - мастер, дипломирани биолог - мастер, дипло-
мирани професор биологије - хемије, мастер, дипломирани професор 
биологије - географије, мастер, дипломирани молекуларни биолог - 
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мастер, дипломирани биолог заштите животне средине, мастер биолог, 
мастер професор биологије, мастер професор биологије и географије, 
мастер професор биологије и хемије. Кандидати који су стекли академ-
ско звање мастер морају имати претходно завршене основне академске 
студије биологије. Кандидат мора да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом пре-
носа бодова.

ОСТАЛО: Остали услови: да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања; да је држављанин 
Републике Србије. Уз пријаву кандидати су дужни да доставе: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању, потврду факултета о сте-
ченом образовању из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова или оверену копију уверења 
о положеном испиту за лиценцу наставника (важи за кандидате који 
имају положен испит за лиценцу), уверење о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених. Пријаве слати на наведену адресу.

ОШ „МИРКО ТОМИЋ“
37266 Обреж

Мирка Томића 12
тел. 037/790-120

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања из члана 
8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања (висо-
ко 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 
10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од најмање 4 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. 
године) за наставника основне школе, педагога или психолога; доз-
вола за рад (лиценца); обука и положен испит за директора; психич-
ка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; 
држављанство Републике Србије; знање језика на ком се изводи обра-
зовно-васпитни рад; да кандидат није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; најмање пет година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен препис или ове-
рену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу, односно 
стручном испиту, доказ о држављанству Републике Србије (уверење о 
држављанству, не старије од 6 месеци), доказ о знању језика на ком се 
изводи образовно-васпитни рад у школи (уколико одговарајуће обра-
зовање није стечено на том језику), извод из матичне књиге рођених, 
потврду о радном искуству у области образовања и васпитања, рад-
ну биографију са оквирним планом рада за време мандата. Пријаве са 
доказима о испуњавању услова достављају се на адресу школе, са наз-
наком: „Конкурс за директора“. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у 
разматрање. О резултатима конкурса кандидати ће бити обавештени у 
законском року. Контакт телефон: 037/790-120.

ЛЕСКОВАЦ
ТЕХНИЧКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА

„МИЛЕНТИЈЕ ПОПОВИЋ“
16215 Црна Трава
тел. 016/811-621

Наставник српског језика и књижевности
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства

Наставник историје
са 30% фонда часова, на одређено време до 

повратка радника са боловања

Наставник руског језика
са 22% фонда часова, на одређено време до краја 

школске године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат треба 
да испуњава и следеће услове: VII степен стручне спреме у одгова-
рајућем занимању (у складу са чланом 3 Правилника о врсти струч-
не спреме наставника и стручних сарадника у основној школи); да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; држављанство Републике Србије. Лекарско уверење, у 
ком ће бити назначено да је лице психофизички способно за рад са уче-
ницима, подноси се када одлука о пријему кандидата постане коначна, 
а пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности за горенаве-
дена дела прибавља школа након истека рока за пријављивање канди-
дата. Проверу психофизичких способности за рад са ученицима врши 
надлежна служба за запошљавање, применом стандардизованих посту-
пака. Кандидати су обавезни да у пријави назначе контакт телефон.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ТРАЈКО СТАМЕНКОВИЋ“
16000 Лесковац, Дубочица 72

тел. 016/222-725

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка радника са функције

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању. Поред 
општих услова прописаних Законом о раду, кандидат треба да има сте-
чено одговарајуће образовање у складу са чл. 8 став 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 
52/11 и 55/13), на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне сту-
дије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. 
године или на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године; да испуњава услове у складу са Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13); образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова - наставник који је у току студија поло-
жио испите из педагодије и психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из чл. 8 став 
4 Закона о основама система образовања и васпитања (чл. 121 став 10 
Закона о основама система образовања и васпитања); 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 РС; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни 
рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс поднети: извод из матичне књиге рође-
них, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), диплому о сте-
ченом образовању и доказ да кандидат има образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодо-
ва и 6 бодова праксе у установи, у складу са ЕСПБ (потврда,-,уверење 
одговарајуће високошколске установе о броју бодова, односно положе-
ним испитима или оверена фотокопија уверења о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу); доказ да зна језик на ком се оства-
рује образовно-васпитни рад - српски језик (само кандидат који обра-
зовање није стекао на српском језику - достављањем потврде одгова-
рајуће високошколске установе да је положио испит из српског језика) 
- сва документа се прилажу у оригиналу или као оверене фотокопије. 
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, у 
року од 8 дана од дана објављивања. По истеку конкурсног рока дирек-
тор врши ужи избор кандидата које упућује на претходну психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима, у року од осам дана 
од дана истека рока за подношење пријава. Психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања, применом стандардизованих поступака. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
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ОШ „АЛЕКСАНДАР СТОЈАНОВИЋ“
16215 Црна Трава
тел. 016/811-105

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

31.08.2015. године, за рад у издвојеном одељењу 
Градска

Наставник енглеског језика
са 10% радног времена, на одређено време до 

31.08.2015. године

Наставник информатике и рачунарства
са 10% радног времена, на одређено време до 

31.08.2015. године

Наставник разредне наставе
на одређено време преко 60 дана, до повратка 

запосленог са боловања или до повратка директора 
са функције, за рад у издвојеном одељењу у Кални

УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће образовање прописано 
чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/13) и Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013), као и да 
испуњава услове прописане у члану 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања; одговарајуће образовање; да поседује пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима прилаже кандидат када буде примљен по 
конкурсу, пре закључења уговора о раду); да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља 
школа по службеној дужности); да поседује држављанство РС; препис 
или оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању; доказ да 
кандидат поседује образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколским установама у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (оверену 
фотокопију потврде/уверења); да зна језик на ком се остварује обра-
зовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су у обавези да доставе: 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 
оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; 
уверење надлежног суда да лице није под истрагом и да против лица 
није подигнута оптужница (не старије од 6 месеци); оригинал или ове-
рену фотокопију уверења о држављанству РС (не старије од 6 месе-
ци); у поступку одлучивања о избору наставника директор врши ужи 
избор кандидата које упућује на претходну психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима, које обавља надлежна служба 
за запошљавање, применом стандардизованих поступака; CV - краћу 
биографију; да се против кандидата не води кривични поступак. Прија-
ве слати препорученом пошиљком на наведену адресу, са назнаком: 
„За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
разматрање. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“.

НИШ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

18000 Ниш, Вишеградска 33
тел. 018/533-015

Наставник у звању ванредног професора за 
ужу научну област Рачунарске науке

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

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

НОВИ ПА ЗАР
ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН ТЕКСТИЛА И КОЖЕ

36300 Нови Пазар, Вука Караџића бб

Наставник цртања и сликања и теорије 
форме

на одређено време до повратка раднице са 
породиљског одсуства

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице под условима 
прописаним законом, и ако има: одговарајуће образовање, из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина; 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 васпи-
тања; држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се оства-
рује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни 
да доставе следећу документацију: доказ о стручној спреми (диплома), 
извод из матичне књиге рођених, потврду или уверење високошколске 
установе да су у току студија положили испите из педагогије и пси-
хологије или оверену фотокопију уверења да је кандидат положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу, радну књижицу, уверење о 
држављанству, доказ о познавању језика на ком се обавља образов-
но-васпитни рад. Уверење да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела из члана 120 став 1 тачка 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања - прибавља школа. Лекарско 
уверење кандидат прилаже пре закључивања уговора о раду. Пријава 
са потпуном документацијом доставља се на адресу школе. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

НОВИ С А Д
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ
21000 Нови Сад, Ђуре Јакшића 7

1. Редовни професор за ужу научну област 
Театрологија

2. Редовни професор за област драмских 
уметности, ужа област Драматургија

3. Ванредни или редовни професор за 
област музичке уметности, ужа област 

Дириговање

4. Ванредни или редовни професор за 
област музичке уметности, ужа област 

Дувачки инструменти (Методика наставе 
дувачких инструмената)

са 30% радног времена

5. Наставник (сва звања) за област 
музичке уметности, ужа област Гудачки 

инструменти (Виолина)
2 извршиоца

6. Доцент или ванредни професор за 
област драмских уметности, ужа област 

Глумачке вештине (Акробатика)
на одређено време 5 година

7. Доцент или ванредни професор за 
област драмских уметности, ужа област 

Глумачке вештине
на одређено време 5 година

8. Доцент или ванредни професор за 
област ликовних уметности, ужа област 

Графика
на одређено време 5 година
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9. Доцент за област ликовних уметности, 
ужа област Нови ликовни медији

на одређено време 5 година

10. Доцент за област ликовних уметности, 
ужа област Вајарство

на одређено време 5 година
2 извршиоца

11. Наставник вештина за област музичке 
уметности, ужа област Композиција

на одређено време 5 година

12. Наставник вештина за област музичке 
уметности, ужа област Клавирски 

практикум
на одређено време 5 година

13. Наставник страног језика за ужу научну 
област Лингвистика (Енглески језик)

на одређено време 5 година

14. Виши или самостални стручни сарадник 
за област музичке уметности, ужа област 

Гудачки инструменти (Виолина)

15. Стручни или виши стручни сарадник 
за област музичке уметности, ужа област 

Дувачки инструменти (Саксофон)
на одређено време 4 године

16. Стручни или виши стручни сарадник 
за област музичке уметности, ужа област 

Дувачки инструменти (Кларинет)
на одређено време 4 године

17. Стручни сарадник за област ликовних 
уметности, ужа област Фотографија

на одређено време 4 године

18. Сарадник у настави за област музичке 
уметности, ужа област Камерна музика 

(Гудачки квартет)
на одређено време 1 година

19. Сарадник у настави за област музичке 
уметности, ужа област Клавир

на одређено време 1 година

20. Сарадник у настави за ужу научну 
област Етномузикологија

на одређено време 1 година, са 50% радног времена

УСЛОВИ: За радно место под бр. 1: научни степен доктора наука из 
поља аруштвено-хуманистичких наука, ужа научна област Театроло-
гија; за радно место под бр. 2: високо образовање првог степена осно-
вих академских студија из области драмских уметности, ужа област Дра-
матургија; за радно место под бр. 3: високо образовање првог степена 
основних академских студија из области музичке уметности, ужа област 
дириговање; за радно место под бр. 4: високо образовање првог сте-
пена основних академских студија из области музичке уметности, ужа 
област Дувачки инструменти (флаута); за радно место под бр. 5: висо-
ко образовање првог степена основних академских студија из области 
музичке уметности, ужа област Гудачки инструменти (виолина); за рад-
но место под бр. 6: високо образовање првог степена основних академ-
ских студија из области физичког васпитања и спорта, професор физич-
ког васпитања и дипломирани тренер ритмичке гимнастике и плеса; за 
радно место под бр. 7: високо образовање првог степена основних ака-
демских студија из области драмских уметности, ужа област Глума; за 
радно место под бр. 8: високо образовање првог степена основних ака-
демских студија из области ликовних уметности, ужа област Графика; 
за радно место под бр. 9: високо образовање првог степена основних 

академских студија из области ликовних уметности, ужа област Нови 
ликовни медији; за радно место под бр. 10: високо образовање првог 
степена основних академских студија из области ликовних уметности, 
ужа област Вајање; за радно место под бр. 11: високо образовање дру-
гог степена, мастер академске студије из области драмских и аудиови-
зуелних уметности, ужа област Снимање и дизајн звука; за радно место 
под бр. 12: високо образовање првог степена основних академских сту-
дија из области музичке уметности, ужа област Клавир; за радно место 
под бр. 13: високо образовање првог степена основних академских сту-
дија из области филолошких наука, професор енглеског језика и књи-
жевности; за радно место под бр. 14: високо образовање првог сте-
пена основних академских студија из области музичке уметности, ужа 
област Гудачки инструменти (виолина); за радно место под бр. 15: висо-
ко образовање првог степена основних академских студија из области 
музичке уметности, ужа област Дувачки инструменти (саксофон); за 
радно место под бр. 16: високо образовање првог степена основних 
академских студија из области музичке уметности, ужа област Дувач-
ки инструменти (кларинет); за радно место под бр. 17: високо образо-
вање првог степена основних академских студија из области ликовних 
уметности, ужа област Фотографија, односно високо образовање првог 
степена основних академских студија из области драмских и аудиовизу-
елних уметности, ужа област Камера; за радно место под бр. 18: висо-
ко образовање првог степена основних академских студија из области 
музичке уметности, ужа област Гудачки инструменти (виола) и уписане 
мастер академске студије из области Гудачки инструменти (виола), сту-
дије првог степена завршене са укупном просечном оценом најмање 
осам; за радно место под бр. 19: високо образовање првог степена 
основних академских студија из области музичке уметности, ужа област 
Клавир и уписане мастер академске студије из области Клавир, студије 
првог степена завршене са укупном просечном оценом најмање осам; 
за радно место под бр. 20: високо образовање првог степена основних 
академских студија из области драмских и аудиовизуелних уметности, 
ужа област Снимање и дизајн звука и уписане мастер академске студије 
из области етномузикологије, студије првог степена завршене са укуп-
ном просечном оценом најмање осам. За радно место под бр. 1: канди-
дати треба да испуњавају услове утврђене Законом о високом образо-
вању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), 
Статутом Академије уметности и Правилником о ближим условима за 
избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду (Минимални кри-
теријуми за поље друштвено-хуманистичких наука). За радна места под 
бр. 2 до 10: кандидати треба да испуњавају услове утврђене Законом 
о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 44/2010, 93/2012, 
89/2013 и 99/2014), Статутом Академије уметности и Правилником о 
ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом 
Саду (Минимални критеријуми за поље уметности). За радна места под 
бр. 11 до 20: кандидати треба да испуњавају услове утврђене Законом 
о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 44/2010, 93/2012, 
89/2013 и 99/2014) и Статутом Академије уметности. Закон о високом 
образовању, Статут Академије уметности и Правилник о ближим усло-
вима за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду нала-
зе се на сајту Академије уметности (www.аkademija.uns.аc.rs, у секцији 
„Наставници - Конкурси“).

ОСТАЛО: Потребна документа: сви кандидати достављају пријаву на 
конкурс, која мора да садржи назив радног места за које кандидат 
конкурише, списак документације коју прилаже, контакт адресу и број 
телефона, оверену фотокопију дипломе о завршеним одговарајућим 
студијама, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), уверење 
о некажњавању прибављено од МУП-а (не старије од 6 месеци), личну 
карту (фотокопија или очитана биометријска лична карта). Осим наве-
дене документације, у зависности од радног места на које конкуришу, 
кандидати достављају додатну документацију: за радно место под бр. 
1 - попуњен образац биографских података (Образац 1А НАУКА) који 
се налази на сајту Академије уметности (www.аkademija.uns.аc.rs, у 
секцији „Наставници - Конкурси“), приложен у штампаној и електрон-
ској форми (CD) и остале доказе о испуњавању услова радног места 
у складу са Минималним критеријумима поље друштвено-хуманистич-
ких наука Правилника о ближим условима за избор у звање наставника 
Универзитета у Новом Саду; за радна места под бр. 2 до 10 - попуњен 
образац биографских података (Образац 1А УМЕТНОСТ) који се нала-
зи на сајту Академије уметности (www.аkademija.uns.аc.rs, у секцији 
„Наставници - Конкурси“), приложен у штампаној и електронској форми 
(CD) и остале доказе о испуњавању услова радног места у складу са 
Минималним критеријумима за поље уметности Правилника о ближим 
условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду; за 
радна места под бр. 11 и 12 - попуњен образац биографских подата-
ка (Образац 1А УМЕТНОСТ), који се налази на сајту Академије умет-
ности (www.аkademija.uns.аc.rs, у секцији „Наставници - Конкурси“), 
приложен у штампаној и електронској форми (CD) и остале доказе о 
испуњавању услова радног места у складу са чланом 114 став 2 Ста-
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тута Академије уметности; за радно место под бр. 13 - попуњен обра-
зац биографских података (Образац 1А НАУКА) који се налази на сајту 
Академије уметности (www.аkademija.uns.аc.rs, у секцији „Наставници 
- Конкурси“), приложен у штампаној и електронској форми (CD) и оста-
ле доказе о испуњавању услова радног места у складу са чланом 114 
став 2 Статута Академије уметности; за радна места под бр. 14 до 17: 
попуњен образац биографских података (Образац 2Б) који се налази на 
сајту Академије уметности (www.аkademija.uns.аc.rs, у секцији „Настав-
ници - Конкурси“) приложен у штампаној и електронској форми (CD) и 
остале доказе о испуњавању услова радног места у складу са чланом 
119 Статута Академије уметности Нови Сад; за радна места под бр. 18 
до 20: попуњен образац биографских података (Образац 2Б) који се 
налази на сајту Академије уметности (www.аkademija.uns.аc.rs, у сек-
цији „Наставници - Конкурси“), приложен у штампаној и електронској 
форми (CD), уверење о уписаним мастер академским студијама и уве-
рење о просечној оцени на основним студијама. Рок за пријављивање 
је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити разматране. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености 
услова достављају се искључиво у штампаној форми на адресу: Акаде-
мија уметности, Нови Сад, Ђуре Јакшића 7.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
21471 Равно Село, Маршала Тита 112

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава усло-
ве прописане закном: да поседује одговарајуће образовање из члана 8 
став 2 Закона о основама система образовања и васпитања на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академ-
ске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да 
поседује дозволу за рад (лиценцу); да је кандидат савладао обуку и да 
има положен испит за директора установе (програм обуке за дирек-
тора школе и правилник о полагању испита за директора школе нису 
донети, па ће изабрани директор бити у обавези да у законском року 
положи испит за директора школе); најмање 5 година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања; 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 обра-
зовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: оригинал или оверену фото-
копију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању, ори-
гинал или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту (испиту за лиценцу), оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци), потврду 
о радном искуству у области образовања и васпитања, радну биогра-
фију, оквирни план рада за време мандата. Уверење о неосуђиваности 
по горенаведеним кривичним делима - прибавља школа. Одговарајуће 
лекарско уверење доставља се пре закључења уговора о раду. Пријава 
која не садржи доказ о положеном испиту за директора сматраће се 
потпуном, уз обавезу да изабрани кандидат положи испит за директора 
у прописаном законском року. Рок за подношење пријава је 15 дана од 
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се раз-
матрати. Одлука о избору кандидата биће донета у року који је у складу 
са Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13). Пријаве са потребном документацијом 
доставити на адресу школе или предати лично у просторијама секрета-
ријата школе, са назнаком: „Конкурс за избор директора - не отварати“. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД

21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 3

Наставник у звање доцента за ужу научну 
област Здравствена нега
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, научни степен доктора медицин-
ских наука. Остали услови утврђени чланом 64 став 5 Закона о висо-
ком образовању, Статутом 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.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: краћу био-
графију, фотокопију личне карте, доказе о испуњености услова из кон-
курса - оверене копије диплома, списак радова и публикација (у два 
примерка), оригинал или фотокопије радова и публикација, доказе о 
њиховом објављивању, доказе о педагошком искуству и позитивно 
оцењеној педагошкој активности. Доказ о некажњавању прибавиће 
Медицински факултет службеним путем. Пријаве са документацијом 
подносе се писарници Медицинског факултета у Новом Саду, Хајдук 
Вељкова 3, Нови Сад, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за пријављивање је 15 дана 
од дана објављивања.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

21000 Нови Сад, Ловћенска 16

Асистент за ужу област Основне научне 
дисциплине у спорту и физичком 

васпитању (асистент ће сарађивати на 
групи предмета Теорија физичке културе)

на одређено време 3 године

Асистент за ужу област Основне научне 
дисциплине у спорту и физичком 

васпитању (асистент ће сарађивати на 
групи предмета Кошарка)

на одређено време 3 године

УСЛОВИ: уписане докторске студије или академски назив магистра нау-
ка и прихваћена тема докторске дисертације са завршеним претходним 
нивоима студија са укупном просечном оценом најмање осам; канди-
дат треба да испуњава услове који су предвиђени Законом о високом 
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05) и Статутом Факултета спорта 
и физичког васпитања.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да приложи: краћу биографију, 
доказе о испуњености услова из конкурса (оверену копију допло-
ме Факултета спорта и физичког васпитања, оверену копију дипломе 
о завршеним мастер студијама или дипломе о стеченом академском 
називу магистра наука и потврду о уписаним докторским студијама или 
потврду о прихватању теме докторске дисертације) и доказ о неосуђи-
ваности. Пријаве са документацијом подносе се општој служби Факул-
тета спорта и физичког васпитања у Новом Саду, Ловћенска 16. Рок за 
пријављивање је 8 дана. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Контакт телефон: 021/450-188, лок. 124.

ОШ „БРАНКО ЋОПИЋ“
21422 Младеново, Краља Петра I 40

тел. 021/2067-018
е-mail: branko.copic@аbakusbp.net

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање за наставника 
основне школе, за педагога и психолога: високо образовање на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године или високо 
образовање на основним студијама од најмање четири године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; дозво-
ла за рад, обука и положен испит за директора школе; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује обра-
зовно-васпитни рад и најмање пет година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: биографске податке, односно 
радну биографију, оверену фотокопију дипломе о завршеном одгова-
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рајућем високом образовању, оверену фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту (дозволи за рад), потврду о раду у области образо-
вања, оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству које 
није старије од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених, лекарско уверење да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима које није старије 
од 6 месеци, оквирни план рада за време мандата, уверење о положе-
ном испиту за директора школе се не прилаже (с обзиром да Министар-
ство просвете, науке и технолошког развоја није организовало пола-
гање испита за директора школе), али је кандидат који буде изабран за 
директора школе дужан да га положи у законском року. Доказ о неос-
уђиваности прибавља школа. Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разма-
тране. Пријаве се достављају на адресу школе, са назнаком: „Конкурс за 
директора“. Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе, 
на број телефона: 021/2067-018.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

тел. 021/4852-068

Наставник у звање доцента за ужу 
област Примењене рачунарске науке и 

информатика
2 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке електротехнике и рачу-
нарства, услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању 
и општим актима Универзитета у Новом Саду, односно Факултета тех-
ничких наука.

Сарадник у звање асистента за ужу 
област Рачунарска техника и рачунарске 

комуникације
са 30% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, електро струке, услови прописа-
ни чланом 72 Закона о високом образовању и општим актима Факултета 
техничких наука.

Сарадник у звање асистента за ужу област 
Геодезија

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, геодетске струке, услови пропи-
сани чланом 72 Закона о високом образовању и општим актима Факул-
тета техничких наука.

ОСТАЛО: 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 фотокопије диплома и додатка 
дипломи, доказ о држављанству, оригинални извод из матичне књиге 
рођених, уверење да кандидат није кривично гоњен, свим дипломама 
стеченим у иностранству потребно је приложити и доказ о нострифика-
цији, списак објављених научних радова, књиге и саме радове. Пријаве 
слати на горенаведену адресу за сваки конкурс посебно. Комисија ће 
разматрати само благовремене и потпуне пријаве. Конкурс за наставни-
ке је отворен 15 дана од дана објављивања, а за сараднике је отворен 
7 дана од дана објављивања.

ГИМНАЗИЈА „20. ОКТОБАР“
21400 Бачка Паланка, Трг братства и јединства 23

Наставник физике
на одређено време до повратка радника са 

боловања, са 20% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат испуњава 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 и 55/13) и Правилни-
ком о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у гимназији („Сл. гласник СРС-Просветни гласник“, бр. 
5/91...7/2008); да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није правноснажном пресудом осуђен за 
кривична дела утврђена чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011 
и 55/13); држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се оства-

рује образовно-васпитни рад - српски језик; образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова 
и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова; наставник који је у току студија положио испите из педагогије 
и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, 
сматра се да има образовање из члана 8 став 4 Закона.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: дипло-
му о стеченој стручној спреми; доказ да има образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи  у току студија или након дипломирања, од најмање 30 
бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова; наставник који је у току студија положио испите из 
педагогије и психологије или након дипломирања, доставља фотоко-
пију индекса или потврду високошколске установе - наставник који је 
положио стручни испит, односно испит за лиценцу, доставља фотоко-
пију лиценце; уверење о држављанству; фотокопију личне карте; као 
доказ о познавању српског језика на ком се остварује образовно-вас-
питни рад доставља се диплома о завршеном високом образовању на 
српском језику или уверење да је положен испит из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске установе; кратку биографију - 
CV. Наведена документа кандидат прилаже у оригиналу или у овереној 
фотокопији. Доказе о испуњености услова који се односе на одгова-
рајуће образовање, држављанство и познавање језика на ком се оства-
рује образовно-васпитни рад и фотокопија личне карте - подносе се уз 
пријаву на конкурс. Психичка, физичка и здравствена способност за рад 
са децом и ученицима доказује се пре закључења уговора, а уверење о 
некажњавању прибавља Гимназија. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање.

ОШ „ВАСА СТАЈИЋ“
21000 Нови сад, Војводе Книћанина 12б

тел. 021/469-210

Наставник информатике и технике
на одређено време преко 60 дана, са 70% радног 

времена

Наставник немачког језика
на одређено време преко 60 дана, са 22% радног 

времена

УСЛОВИ: Поред законом прописаних услова, кандидат мора испуњава-
ти следеће посебне услове за заснивање радног односа: да има одгова-
рајућу стручну спрему - професор разредне наставе; 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 
- прибавља школа; држављанство Републике Србије и да зна језик на 
ком се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати су дужни да доставе: краћу биографију 
и податке о кретању у служби, уверење о држављанству, оверену фото-
копију дипломе/уверења/сведочанства о стеченом образовању, лекар-
ско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, фотокопију радне књижице, фотокопију личне 
карте и извода из матичне књиге рођених, писану изјаву да нису осуђи-
вани правноснажном пресудом за дела наведена у условима,својеручно 
потписану. Пријаве се достављају у року од 8 дана од дана објављи-
вања, на горенаведену адресу школе. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити узете у разматрање.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
21420 Бач, Школска 1

тел. 021/771-224

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: oдговарајуће образовање; психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом и ученицима; да лице није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство 
Републике Србије; знање језика на ком се остварује образовно-васпит-

 Наука и образовање



   |  Број 611 |  04.03.2015. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs34 

ни рад. Одговарајућим образовањем сматра се образовање стечено на 
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године 
или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Кандидат мора имати образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова 
праксе у установи. 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 претходног става ове тач-
ке. Кандидати треба да испуњавају и посебне услове у погледу степена 
и врсте образовања, прописане Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадникау основној школи („Службени 
гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013); чланом 2 Пра-
вилника прописано је да наставу и друге облике образовно-васпитног 
рада у разредној настави може да изводи: професор разредне наставе, 
наставник разредне наставе, професор педагогије са претходно завр-
шеном 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.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом поднети ориги-
нале или оверене фотокопије следећих докумената: диплому или уве-
рење о стеченом одговарајућем образовању, уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, уколико 
кандидат није стекао средње, више или високо образовање на српс-
ком језику у обавези је да достави доказ да је положио испит из срп-
ског језика по програму одговарајуће високошколске установе, доказ 
о поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом преноса бодова - издат од стра-
не одговарајуће високошколске установе, односно уверење или други 
одговарајући документ о положеном испиту из педагогије и психологије 
у току студија или доказ о положеном стручном испиту, односно испиту 
за лиценцу. Лекарско уверење подноси се пре закључења уговора о 
раду, а психолошку процену способности за рад са децом и ученици-
ма врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стан-
дардизованих поступака, док извод из казнене евиденције прибавља 
школа по службеној дужности. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
узете у разматрање, као ни копије докумената које нису оверене од 
стране надлежног органа. Пријаве слати на адресу школе, назнаком: 
„За конкурс“. Контакт телефон: 021/771-224.

Наставник немачког језика
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана, односно до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге 

детета, са 40% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање; психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом и ученицима; да лице није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство 
Републике Србије; знање језика на ком се остварује образовно-васпит-
ни рад. Одговарајућим образовањем сматра се образовање стечено на 
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године 
или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Кандидат мора имати образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова 
праксе у установи. 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 претходног става ове тач-
ке. Кандидати треба да испуњавају и посебне услове у погледу степена 
и врсте образовања прописане Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени 
гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013); чланом 3 тачка 
3 Правилника прописано је да наставу и друге облике образовно-вас-
питног рада у предметној настави може да изводи лице које је стекло 
високо образовање: немачки језик: професор, односно дипломирани 
филолог за немачки језик и књижевност, мастер филолог (студијски 

програм или главни предмет/профил немачки језик, мастер професор 
језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил 
немачки језик).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом поднети ориги-
нале или оверене фотокопије следећих докумената: диплому или уве-
рење о стеченом одговарајућем образовању, уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, уколико 
кандидат није стекао средње, више или високо образовање на српском 
језику у обавези је да достави доказ да је положио испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске установе, доказ о посе-
довању образовања из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова - издат од стране одго-
варајуће високошколске установе, односно уверење или други одго-
варајући документ о положеном испиту из педагогије и психологије у 
току студија или доказ о положеном стручном испиту, односно испиту 
за лиценцу. Лекарско уверење подноси се пре закључења уговора о 
раду, а психолошку процену способности за рад са децом и ученици-
ма врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стан-
дардизованих поступака, док извод из казнене евиденције прибавља 
школа по службеној дужности. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
узете у разматрање, као ни копије докумената које нису оверене од 
стране надлежног органа. Пријаве слати на адресу школе, са назнаком: 
„За конкурс“. Контакт телефон: 021/771-224.

ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“
21423 Обровац, Краља Петра I 73

Наставник историје
на одређено време, замена одсутног запосленог 

преко 60 дана (боловање), са 60% радног времена - 
12 часова недељно

Наставник музичке културе
на одређено време, замена одсутног запосленог 

преко 60 дана (боловање), са 45% радног времена - 
9 часова недељно

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли, да кандидат поседује одговарајуће образовање, односно стручну 
спрему из члана 8 став 2 и 4 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13), да испуњава 
услове прописане чланом 120 истог Закона.

ОСТАЛО: докази о испуњавању услова из става 1 тач. 1, 4 и 5, чла-
на 120 Закона подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 2 
овог члана пре закључења уговора о раду са изабраним кандидатом. 
Доказ из става 1 тачка 3 Закона прибавља школа. Уз пријаву достави-
ти: диплому (оверен препис или оверена фотокопија), додатак дипломи 
или уверење издато од високошколске установе да кандидат поседује 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, 
стечено на високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова-оверена фотокопија, наставник 
који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или 
је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има 
образовање из члана 8 став 4 Закона о основама система образовања 
и васпитања; извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија); 
уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци, 
оверена фотокопија). Документа која се прилажу морају бити у овере-
ној фотокопији или оригинална. Лекарско уверење доставља изабрани 
кандидат, пре закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“, поштом или непосредно 
секретаријату школе, радним данима, у времену од 08,00 до 12,00 часо-
ва.

 Наука и образовање

Национална служба 
за запошљавање
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ПАНЧЕВО
ОШ „ДУШАН ЈЕРКОВИЋ“

26320 Банатски Карловац, Жарка Зрењанина 36
тел. 013/651-227

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава сле-
деће услове: одговарајуће високо образовање за наставника основне 
школе и подручја рада, за педагога и психолога, из члана 8 став 2 
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС‘‘, бр. 72/09, 52/2011 и 55/2013) - високо образовање стечено на 
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу 
са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС‘‘, бр. 76/05, 107/07 
- аутентично тумачење, 97/08, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), 
почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10.09.2005. године; дозвола за рад наставника или педагога 
или психолога (лиценца); обука и положен испит за директора уста-
нове; најмање пет година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; поседовање 
психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и учени-
цима; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да зна језик на 
ком се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати треба да доставе уз пријаву на конкурс: доказ 
о врсти и степену школске спреме (оверена фотокопија), уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија, не 
старије од 6 месеци), уверење о положеном стручном испиту (оригинал 
или оверена фотокопија), извод из матичне књиге рођених на новом 
трајном обрасцу (оригинал или оверена фотокопија), потврду о радном 
искуству на пословима образовања и васпитања (оригинална потврда 
од послодавца) и радну биографију. Лекарско уверење о поседовању 
физичке, психичке и здравствене способности за рад са децом и учени-
цима, не старије од 6 месеци, тражиће се накнадно за изабраног канди-
дата, а пре закључења уговора о раду. Доказ да кандидат није осуђи-
ван за горенаведена кривична дела прибавља школа, пре доношења 
одлуке о избору.

Напомена: Како подзаконски акт из члана 59 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС‘‘, бр. 72/09, 52/2011 и 
55/2013) није донет, документација кандидата без положеног испита за 
директора сматра се комплетном, уколико су остала документа уред-
но достављена. Пријаву са потребним прилозима којима доказује да 
испуњава услове конкурса, кандидат треба да достави у року од 15 дана 
од дана објављивања, на адресу школе, препорученом пошиљком или 
лично у секретаријату школе. Ближа обавештења у вези са конкурсом 
могу се добити у школи и на број телефона: 013/651-227. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОШ „САВА ЖЕБЕЉАН“
26213 Црепаја, Маршала Тита 8

Наставник физичке културе
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из чл. 120 и 121 став 9 и 10 
Закона о основама система образовања и васпитања, односно да има 
одговоравајуће образовање; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања; држављанство Репу-
блике Србије и да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидат треба да испуњава услове из члана 8 Закона о основама 
система образовања и васпитања, односно да је стекао одговоравајуће 
високо образовање 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 образо-
вање до 10. септембра 2005. године и да има образовање из психолош-

ких, педагошких и методичких диспиплина стечено на високошколској 
уставони у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова 
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом пре-
носа бодова. У погледу степена и врсте образовања, кандидат треба 
да испуњава услове из члана 3 Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да доставе следећу 
документацију: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
високом образовању; потврду или уверење одговарајуће високошкол-
ске установе о броју бодова или оверену фотокопију индекса о поло-
женим испитима из педагогије и психологије или оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу; 
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених (нови обра-
зац); оверену фотокопију уверења о држављанству (на старије од 6 
месеци) и доказ о стеченом средњем, вишем или високом образовању 
на српском језику или о положеном испиту из тог језика по програму 
одговарајуће високошколске установе је обавеза. Лекарско уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима кандидати ће достављати пре закључења уговора о раду, 
а доказ о накажњавању прибавља школа. У поступку одлучивања о 
избору наставника директор врши ужи избор кандидата које упућује 
на претходну психолошку процену способности за рад са децом и уче-
ницима, коју врши Национална служба за запошљавање, применом 
стандардизованих поступака. Ако је психолошка процена способности 
за рад са децом и ученицима извршена у претходних 6 месеци, навести 
у пријави када и где је иста извршена. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања, на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити на број телефона: 013/671-011.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
‘‘ПАЈА МАРГАНОВИЋ‘‘

26000 Панчево, Ослобођења 25

Професор математике
на одређено време ради замене одсутног запосленог, 

до повратка са јавне функције

УСЛОВИ: дипломирани математичар; професор математике; дипло-
мирани математичар-професор математике; дипломирани матема-
тичар-теоријска математика; дипломирани математичар-примењена 
математика; дипломирани инжењер математике (са изборним пред-
метом: Основи геометрије); дипломирани информатичар; професор 
хемије-математике; професор географије-математике; професор физи-
ке-математике; професор биологије-математике; дипломирани про-
фесор математике-мастер; дипломирани математичар-мастер; профе-
сор математике-теоријско усмерење; професор математике-теоријски 
смер; професор информатике-математике; дипломирани математичар 
за теоријску математику и примене; дипломирани математичар за рачу-
нарство и информатику; дипломирани математичар-информатичар; 
дипломирани математичар-математика финансија; дипломирани мате-
матичар-астроном; дипломирани математичар за математику еконо-
мије; професор математике и рачунарства; мастер математичар; мастер 
професор математике. Лице из алинеје 24 и 25 мора имати претход-
но завршене основне академске студије на студијским програмима из 
области математике и примењене математике (са положеним испитом 
из предмета: Геометрија или Основи геометрије). Пријаве и документа 
о испуњености услова конкурса доставити школи, у року од 8 дана од 
дана објављивања. Услови конкурса утврђени су Правилником о врсти 
стручне спреме наставника, стручних сарадника и сарадника у наста-
ви у стручним школама (‘‘Сл. гласник РС-Просветни гласник‘‘, бр. 5/91, 
1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 5/05, 6/05, 2/07,4/07 и 
7/08) и члана 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (‚‘Сл. гласник РС‘‘, бр. 72/09, 52/11 и 55/13).

 Наука и образовање

Први утисак је 
најважнији-

будите
испред свих
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ПИРОТ
ОШ „ХРИСТО БОТЕВ“

18320 Димитровград, Христо Ботев 3
тел. 010/361-476

Наставник биологије
са 70% радног времена, на одређено време до 
повратка запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: степен и врста образовања одређени чланом 3 тачка 10 Пра-
вилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Службени гласник - Просветни гласник“, бр. 11/2012 
и 15/2013), образовање из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова; психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и ученицима; држављанство 
Републике Србије; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13); 
знање језика на ком се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе (у ориги-
налу или оверене фотокопије, не старије од 6 месеци): диплому о сте-
ченом одговарајућем високом образовању; доказ о поседовању образо-
вања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина; уверење 
о држављанству Републике Србије - издато у последњих 6 месеци; 
извод из матичне књиге рођених - нови образац; уверење надлеж-
ног суда да се против кандидата не води кривични поступак - издато 
у последњих 6 месеци; доказ о знању језика на ком се остварује обра-
зовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на том језику); кратку биографију са адресом и контакт телефо-
ном. Доказ о неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности. 
Доказ о здравственој способности доставља се пре закључења уговора 
о раду. У поступку одлучивања о избору наставника директор врши ужи 
избор кандидата које упућује на претходну психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања. 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. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узимати у разматрање. Пријаве слати на адресу школе или предати 
лично секретару школе. Додатне информације о конкурсу могу се доби-
ти код секретара школе, на број телефона: 010/361-476.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА
18300 Пирот, Ћирила и Методија 29

Конкурс за стицање звања и пријем у радни однос наставника 
у наставним областима акредитованог програма Образовање 

васпитача деце у предшколским установама:

Наставник за избор у звање предавача 
за научно-наставну област Педагошко-
андрагошке науке, за ужу научу област 

Општа педагогија
са 30% радног времена, на одређено време (период 

од пет година)

УСЛОВИ: акадедемски назив магистра или стручни назив специјалисте 
научне-стручне области за коју се бира, способност за наставни рад, 
најмање три године радног искуства. Остали услови за избор наставни-
ка утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласника РС“, бр. 
76/05 и др.) и општим актом школе - Правилником о условима, начину и 
поступку избора у звања наставника и сарадника бр. 612/2012, у складу 
са којима ће бити извршен избор.

Наставник у звању предавача за област 
Музичко образовање, ужа стручна област 

Вокално-инструментална настава
на одређено време (период од пет година)

УСЛОВИ: академски назив магистра или стручни назив специјалисте 
научне, стручне или уметничке области за коју се бира, способност за 

наставни рад, најмање три године радног искуства. У звање предавача 
може бити изабрано и лице које има високо образовање првог степена 
и призната уметничка дела. Остали услови за избор наставника утврђе-
ни су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 
100/2007, 97/2008 и 44/2010) и општим актом школе, Правилником о 
условима, начину и поступку избора у звања наставника и сарадника, у 
складу са којим ће бити извршен избор.

ОСТАЛО: Остали услови за радна места наставника: способност за 
наставни рад се установљава на основу резултата које је кандидат 
показао као наставник у раду, а уколико кандидат није имао педагош-
ких искустава - на основу квалитета посебног јавног предавања. Сти-
цање наставног звања заснива се на оствареним и мерљивим резул-
татима целокупног рада појединца у следећим областима: у наставном 
раду, научном, истраживачком, стручном, односно уметничком и про-
фесионалном раду, ангажовању у развоју наставе и других делатности 
високошколске установе и доприносу широј заједници. Уз пријаву на 
конкурс кандидати су дужни да поднесу: биографију са свим битним 
подацима - установа или предузеће где је кандидат тренутно запос-
лен и професионални статус, година уписа и завршетка високог обра-
зовања, универзитет, факултет, назив студијског програма (студијска 
група), просечна оцена током студија и стечени стручни, односно ака-
демски назив; година уписа и завршетка специјалистичких, односно 
магистарских студија, универзитет, факултет, назив студијског програ-
ма, просечна оцена током студија, научна област и стечени академски 
назив, наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе; година 
одбране и стечено научно звање; знање светских језика - наводи: чита, 
пише, говори, са оценом одлично, врло добро, добро, задовољавајуће; 
кретање у професионалном раду (установа, факултет, универзитет или 
фирма, трајање запослења и звање - навести сва звања); списак радова 
и сами радови; остали подаци: о наставном раду, научно-истраживач-
ком, уметничком, стручном и професионалном доприносу, о ангажо-
вању у развоју наставе и других делатности високошколске установе 
и доприносу локалној и широј заједници; докази надлежних органа 
поводом чињенице да кандидат није правноснажном пресудом осуђен 
за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне испра-
ве коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању 
послова у високошколској установи. Пријаве се подносе у року од 15 
дана од дана објављивања, на адресу: Висока школа струковних студија 
за образовање васпитача Пирот, Ћирила и Методија 29, Пирот. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ПРИЈЕПОЉЕ
ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА ПРИЈЕПОЉЕ

31300 Пријепоље, Санџачких бригада 2
тел/факс: 033/712-860

Наставник клавира
са 16% норме, на одређено време, а најдуже до 

краја школске 2014/2015. године

УСЛОВИ: дипломирани музичар пијаниста, мастер музички уметник, 
професионални статус клавириста.

Наставник хармонике
са 14% норме, на одређено време, а најдуже до 

краја школске 2014/2015. године

УСЛОВИ: дипломирани музичар акордеониста, мастер музички уметник, 
професионални статус акордеониста хармоникаш.

ОСТАЛО: да кандидати испуњавају услове прописане Правилником 
о степену и врсти образовања наставника у основној музичкој школи 
(„Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012) и чл. 8 и 120 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09, 52/11 и 55/13). Уз пријаву на конкурс приложити: уверење о 
држављанству (оргинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месе-
ци), извод из матичне књиге рођених, оверен препис/копију дипломе о 
стеченој стручној спреми, уверење о неосуђиваности и о непостојању 
дискриминаторног понашања - прибавља школа. Доказ о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способности кандидат доставља пре 
закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати.
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ОШ „НИКОЛА ТЕСЛА“
31330 Прибој, Прибојска Бања

Професор разредне наставе
за рад у ИО Калафати, на одређено време до 

повратка раднице са породиљског одсуства, а 
најдуже до краја школске године, тј. до 31.08.2015. 

године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном занимању и услови 
предвиђени чланом 120 Закона о основама система образовања и вас-
питања. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Уз 
пријаву на конкурс кандидати подносе: оверену фотокопију дипломе и 
уверење о држављанству.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „ГОЈКО ДРУЛОВИЋ“
31320 Нова Варош, Радоиња

Оглас објављен 18.02.2015. године у публикацији „Послови“, 
за радно место: наставник историје, са 35% радног времена, 
за рад у матичној школи Радоиња, поништава се у целости.

ПРОКУПЉЕ
СРЕДЊА ШКОЛА БЛАЦЕ
18420 Блаце, Краља Петра I 3

тел. 027/371-315

Наставник стручних предмета 
пољопривреде - заштита биља

на одређено време, са 70% радног времена, до 
повратка лица са функције, а најдуже до 31.08.2016. 

године

УСЛОВИ: да кандидат има високо образовање на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним сту-
дијама од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 
6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова или да је у току студија положио испите из педагогије и пси-
хологије или положио стручни испит (испит за лиценцу) и да поседује 
звање у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл. 
гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 
4/99, 3/03, 4/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 5/11, 8/11, 11/12 и 
9/13); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и да је 
држављанин РС.

Наставник стручних предмета 
пољопривреде - пољопривредна техника у 
другом разреду и професионална пракса

на одређено време, са 30% радног времена, до 
повратка лица са функције, а најдуже до 31.08.2016. 

године

УСЛОВИ: да кандидат има високо образовање на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним сту-
дијама од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 
6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова или да је у току студија положио испите из педагогије и пси-
хологије или положио стручни испит (испит за лиценцу) и да поседује 
звање у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл. 

гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 
4/99, 3/03, 4/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 5/11, 8/11, 11/12 и 
9/13); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и да је 
држављанин РС.

ОСТАЛО: Кандидат доставља: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству - не старије од 6 месеци, лекарско уверење (доставља изабрани 
кандидат при закључењу уговора о раду), потврду са факултета о поло-
женим испитима из психологије, педагогије, методике у вредности од 
30 бодова и 6 бодова праксе или потврду о положеним испитима из 
педагогије и психологије или потврду о положеном стручном испиту. 
Документа у року од осам дана доставити на адресу школе.

СМЕДЕРЕВО
ОШ „СВЕТИ САВА“

11300 Смедерево, Металуршка бб
тел. 026/663-999

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене преко 60 дана, 

односно до повратка одсутног запосленог са 
боловања

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова може бити примљен 
кандидат који испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег 
образовања из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), што зна-
чи да кандидат треба да поседује: одговарајуће високо образовање сте-
чено 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 четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; 
услов из члана 8 став 4 и члана 121 став 9 и 10 Закона који предвиђа 
да лице из члана 8 став 2 Закона мора да има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова, а наставник, васпитач и стручни сарадник који је у 
току студија положио испите из педагогије, психологије или је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање 
из члана 8 став 4 Закона, као и услове у погледу степена и врсте обра-
зовања прописане Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просвет-
ни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013); поседовање психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и ученицима; поседовање 
држављанства Републике Србије; неосуђиваност правноснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; да зна језик на ком се ост-
варује образовно-васпитни рад. Потпуном пријавом сматра се пријава 
која садржи: уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 
6 месеци), диплому или уверење о стеченом одговарајућем образовању 
(овера), извод из матичне књиге рођених (оверена копија), уколико 
кандидат није стекао средње, више или високо образовање на српс-
ком језику у обавези је да достави доказ да је положио испит из срп-
ског језика по програму одговарајуће високошколске установе, доказ 
о поседовању образовања из психолошких, падагошких и методичких 
дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом преноса бодова - издат од стра-
не одговарајуће високошколске установе, односно уверење или други 
одговарајући документ о положеном испиту из педагогије и психологије 
у току студија или доказ о положеном стручном испиту, односно поло-
женом испиту за лиценцу; фотокопија личне карте (очитана лична кар-
та). Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са ученицима и децом доставља се пре закључења уговора о раду, док 
уверење из казнене евиденције прибавља школа по службеној дужнос-
ти. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у обзир. Конкурс 
је отворен 8 дана од дана објављивања.

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене преко 60 дана, 

односно до повратка одсутног запосленог са 
боловања, за 30% радног ангажовања

 Наука и образовање
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УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова може бити примљен 
кандидат који испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег 
образовања из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), што зна-
чи да кандидат треба да поседује: одговарајуће високо образовање сте-
чено 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 четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. 
године; услов из члана 8 став 4 и члана 121 став 9 и 10 Закона који 
предвиђа да лице из члана 8 става 2 Закона мора да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломирања, од нај-
мање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова, а наставник, васпитач и стручни сарадник 
који је у току студија положио испите из педагогије, психологије или 
је положио стручни испит, односно испит за лиценцу сматра се да има 
образовање из члана 8 став 4 Закона, као и услове у погледу степена 
и врсте образовања прописане Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013); поседовање психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; посе-
довање држављанства Републике Србије; неосуђиваност правноснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања; да зна језик на ком се 
остварује образовно-васпитни рад. 

Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), диплому 
или уверење о стеченом одговарајућем образовању (оверен), извод из 
матичне књиге рођених (оверена копија), уколико кандидат није стекао 
средње, више или високо образовање на српском језику у обавези је 
да достави доказ да је положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе, доказ о поседовању образо-
вања из психолошких, падагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова, издат од стране одговарајуће високош-
колске установе, односно уверење или други одговарајући документ о 
положеном испиту из педагогије и психологије у току студија или доказ 
о положеном стручном испиту, односно положеном испиту за лицен-
цу, фотокопија личне карте (очитана лична карта). Уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима и децом 
доставља се пре закључења уговора о раду, док уверење из казнене 
евиденције прибавља школа по службеној дужности. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у обзир. Конкурс је отворен 8 дана 
од дана објављивања.

СОМБОР
СРЕДЊА ГРАЂЕВИНСКА И ДРВОПРЕРАЂИВАЧКА

СТРУЧНА ШКОЛА
25260 Апатин, Блок 112 бб

тел. 025/773-211

Наставник стручних предмета дрво струке
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства

Наставник стручних предмета шумарске 
струке

на одређено време, са 50% радног времена, до 
повратка запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање - VII/1 степен; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да није осуђиван правноснажном за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања; да је држављанин Републике Србије; да зна језик на ком се 
остварује образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Уз пријаву на конкурс приложити: оверен препис/фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми, оверен препис/фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, здравствено уверење, извод 
из матичне књиге држављана. Ближе информације могу се добити код 
секретара школе, на број телефона: 025/773-211. Документа слати на 
горенаведену адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„Др РУЖИЦА РИП“

25000 Сомбор, Подгоричка 9
тел. 025/430-540

Наставник филозофије на мађарском 
језику

са 8,57% радног времена, на одређено време до 
повратка запосленог

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор филозофије, дипло-
мирани филозоф, мастер филозоф (са претходно завршеним основним 
академским студијама филозофије). Услове за пријем у радни однос 
испуњава лице које има: 1) одговарајуће високо образовање стечено на 
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису 
који је уређивао високо образовање почев од 10.09.2005. године или 
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова; 2) да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања; 4) држављанство 
Републике Србије; 5) да зна језик на ком се остварује образовно-вас-
питни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: биографске подат-
ке, односно радну биографију; оверену фотокопију дипломе; доказ о 
образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стеченом на високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова - оригинал или оверена фотоко-
пија; извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверена фотоко-
пија; уверење о држављанству Републике Србије - оригинал или овере-
на фотокопија, не старије од 6 месеци; доказ о знању мађарског језика; 
оверену фотокопију дипломе о завршеном средњем, вишем или висо-
ком образовању на мађарском језику или оверену фотокопију уверења 
о положеном испиту из тог језика по програму одговарајуће високош-
колске установе. Уверење да кандидат није осуђиван прибавља школа 
по службеној дужности. Лекарско уверење подноси изабрани кандидат, 
пре закључења уговора о раду. У поступку одлучивања о избору настав-
ника директор врши ужи избор кандидата које упућује на претходну 
проверу психофизичких способности за рад са ученицима, коју врши 
надлежна служба за послове запошљавање, применом стандардизова-
них поступака. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Пријаве се примају на адресу школе. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„ЈЕЛИЦА СТАНИВУКОВИЋ ШИЉА“
22240 Шид, Цара Лазара 39

тел. 022/716-986

Васпитач 1
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета, а најдуже до 10.12.2015. године, за рад у 

Шиду

УСЛОВИ: одговарајуће више образовање, односно одговарајуће високо 
образовање на студијама првог степена (основне струковне студије или 
основне академске студије) у трајању од три године или на студијама 
другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне студије) - васпитач; 
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; да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност; да је држављанин Републике Србије. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Уз пријаву на конкурс приложити оверену фотоко-
пију дипломе и уверење о држављанству.

 Наука и образовање
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Васпитач 1
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета, а најдуже до 05.02.2017. године, за рад Шиду

УСЛОВИ: одговарајуће више образовање, односно одговарајуће високо 
образовање на студијама првог степена (основне струковне студије или 
основне академске студије) у трајању од три године или на студијама 
другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне студије) - васпитач; 
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; да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност; да је држављанин Републике Србије. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Уз пријаву на конкурс приложити оверену фотоко-
пију дипломе и уверење о држављанству.

СУБОТИЦА
ПУ „БАМБИ“

24300 Бачка Топола, Дунавска 8

Психолог
за рад са децом на српском и мађарском наставном 

језику, на одређено време ради замене одсутног 
запосленог, са 50% радног времена

УСЛОВИ: За пријем у радни однос кандидат треба да испуњава следеће 
услове: одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог 
степена, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. сеп-
тембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом; доказ да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; држављанство РС; знање 
језика на ком се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да достави: извод из матичне књи-
ге рођених, уверење о држављанству, уверење о стеченом образовању 
- оригинал или оверену фотокопију дипломе, доказ да је стекао одгова-
рајуће образовање на језику на ком се остварује рад са децом или да је 
положио испит из српског - мађарског језика са методиком, по програму 
одговарајуће високошколске установе. Доказ да лице није осуђивано 
прибавља установа, након избора кандидата. Провера здравствене и 
психофизичке способности врши се након избора кандидата. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве 
доставити на адресу установе.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
Бајмок, Трг маршала Тита 1

тел. 024/762-013

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава сле-
деће услове прописане чланом 59, чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС‘‘, 
бр. 72/09, 52/11 и 55/13): одговарајуће високо образовање из члана 8 
став 2 Закона о основама система образовања и васпитања, на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академ-
ске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или 
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, 
за наставника основне школе, педагога или психолога; да има дозволу 
за рад - лиценцу; да је савладало обуку и да има положен испит за 
директора установе; најмање пет година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. Директор 
се бира на период од четири године.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оверен 
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању, оверен препис или оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту, односно испиту за лиценцу, потврду о радном 
стажу (најмање 5 година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања), уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал или оверену фотокопију), 
радну биографију, оквирни план рада за време мандата. Лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. Уве-
рење да кандидат није осуђиван за кривична дела утврђена чланом 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања 
- прибавља школа у складу са законом. Изабрани кандидат дужан је да 
савлада обуку и положи испит за директора ради стицања лиценце за 
директора на начин и у роковима које пропише министар, а у складу 
са чланом 59 Закона о основама система образовања и васпитања. Рок 
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са доказима о 
испуњавању услова конкурса подносе се на адресу школе, са назнаком: 
‘‘За конкурс за избор директора школе‘‘ или лично у просторијама секре-
тара школе, од 08,00 до 13,00 часова. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе, на број телефона: 024/762-013.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ НА

МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ
24000 Суботица, Штросмајерова 11

Расписује оглас за заснивање радног односа и стицање звања 
наставника Универзитета за ужу научну област:

Историја мађарске књижевности са 
компаратистиком и теоријом књижевности, 

у звање доцента
за рад на мађарском наставном језику

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука у наведеној области, 
а остали услови за избор наставника факултета предвиђени су одред-
бама Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 
76/2005, 100/2007-аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 
89/2013, 99/2014) и општима актима Универзитета у Новом Саду и 
Учитељског факултета на мађарском наставном језику у Суботици. У 
звање наставника може бити избарано лице које није правноснажном 
пресудом осуђено за кривично дело против полне слободе, фалсифико-
вања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања 
мита у обављању послова на факултету.

ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима: биографија, дипломе о 
одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених - ори-
гинал или оверена копија, уверење о држављанству - оригинал или 
оверена копија, списак научних радова, радови, лекарско уверење, уве-
рење о неосуђиваности од СУП-а, подносе се Учитељском факултету 
на мађарском наставном језику у Суботици, Штросмајерова 11, у року 
од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

 Наука и образовање

Унапредите
своје пословање
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ЧАЧАК
ОШ „МАРКО ПАЈИЋ“

32233 Вича

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

добијања сагласности Министарства просвете, по 
захтеву школе

Професор енглеског језика
на одређено време до повратка радника са 

боловања, са 75% радног времена

Дипломирани педагог - стручни сарадник
са 50% радног времена, на одређено време до 

31.08.2015. године

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, кандидат мора да 
испуњава и посебне услове из Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. глас-
ник-Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013). Пријаве са потребним 
документима (оверене фотокопије) достављају се у року од 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“, на адресу школе.

ШАБАЦ
ОШ ‘‘НИКОЛАЈ ВЕЛИМИРОВИЋ‘‘

15000 Шабац, Владе Јовановића 52
тел. 015/350-483

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запосленог са 

боловања

УСЛОВИ: Кандидати за наведено радно место треба да поседују одгова-
рајућу врсту и степен стручне спреме сагласно одредбама чл. 8 Закона 
о основама система образовања и васпитања и Правилника о степе-
ну и врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи; да су држављани Републике Србије; да поседују психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања; да знају језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз 
пријаву на конкурс кандидат је обавезан да приложи доказе о испуња-
вању услова: оверену фотокопију дипломе одговарајућег факултета и 
уверење о држављанству. Пријава са потребним документима подноси 
се на адресу школе.

ОШ „ЖИКА ПОПОВИЋ“
15225 Владимирци, Светог Саве бб

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: одговарајуће високо 
образовање за наставника, педагога и психолога, а према члану 8 став 
2 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство 
Републике Србије; да поседује лиценцу, односно положен стручни 
испит за наставника, педагога или психолога; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима и да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; најмање пет година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег високог образовања. Пошто 
је ово поновљен конкурс, с обзиром да на претходно расписаном кон-
курсу није изабран директор школе, за директора школе може да буде 
изабран и наставник који уз испуњеност осталих услова има одгова-
рајуће образовање из члана 8 став 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (високо образовање на студијама првог степена, 
студијама у трајању од три године или више образовање) и најмање 
десет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања. Кандидати са одговарајућим 
образовањем из члана 8 става 2 и кандидати са одговарајућим образо-
вањем из члана 8 став 3 наведеног Закона на овом конкурсу - равноп-
равни су. Директор се бира на период од 4 године.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: уверење о држављанству 
Републике Србије (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), оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе о стеченој високој или вишој струч-
ној спреми, оверену фотокопију лиценце или уверења о положеном 
стручном испиту за наставника, педагога или психолога, потврду о 
радном искуству, преглед кретања у служби са биографским подаци-
ма и радном биографијом, доказе о својим стручним, наставно-педа-
гошким и организационим способностима (необавезно). Одговарајуће 
лекарско уверење доставља кандидат који је одлуком школског одбора 
изабран за директора, у року од три дана од дана доношења одлуке. 
Доказ о неосуђиваности прибавља школа. Уверење о положеном испи-
ту за директора се не прилаже, с обзиром да министарство надлежно 
за послове просвете није организовало полагање наведеног испита, па 
пријава која не буде садржала наведени доказ неће се сматрати непот-
пуном, али је кандидат који буде изабран дужан да га положи у закон-
ском року. Решење о избору директора биће благовремено достављено 
свим учесницима конкурса. Пријаве са потребним документима доста-
вити на адресу школе или лично, у року од 15 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе или на број телефона: 015/513-134.

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ 
ЗА МАЛИ 
БИЗНИС
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Адреса: Послови - Национална служба
за запошљавање

Дечанска 8/3, 11000 Београд
e-mail: novine@nsz.gov.rs

aleksandra.bacevic@nsz.gov.rs

Имам 59 година. У радну књижи-
цу ми је уписано 35,9 година радног 
стажа, а на М4 обрасцу 32 године 
радног стажа. Послодавац ми није 
уплатио 3 године и девет месеци. 
Молим вас да ми одговорите када 
бих по закону могла да одем у пен-
зију?

Одредбом члана 19 Закона о пензијс-
ком и инвалидском осигурању пропи-
сано је да се право на старосну пензију 
остварује када се наврши 65 година жи-
вота и 15 година стажа осигурања. Од-
редбом члана 19а прописано је да осигу-
раник жена која је навршила 15 година 
стажа осигурања у 2015. години услове 
за старосну пензију испуњава са 60 го-
дина и 6 месеци живота, у 2016. години 
са 61 годином живота, а у 2017. години 
са 61 годином и 6 месеци живота. Овим 
законом уведен је поново институт пре-
времене пензије, која се остварује са 40 
година стажа осигурања и 60 година 
живота, али изузетно у 2015. години са 
36 година и 4 месеца стажа осигурања 
и 54 године и 4 месеца живота, у 2016. 
години са 37 година стажа и 55 година 
живота, а у 2017. години са 37 година и 
6 месеци стажа и 55 година и 8 месеци 
живота. 

Упућујемо да смо у броју 595 листа 
„Послови“, објављеном 12.11.2014. годи-
не, објавили табеларни приказ услова за 
остваривање права на пензију.

Крајем новембра, прецизније 
30.11.2013. године, у својој фирми 

ГОДИНЕ ЖИВОТА
И СТАЖА ЗА ПЕНЗИЈУ

проглашена сам за технолошки ви-
шак. Након тога сам 12 месеци при-
мала материјалну накнаду. Сада 
имам 33 године радног стажа. Рође-
на сам 01.08.1958. Када ја могу да 
остварим право на пензију, да ли мо-
рам да уплаћујем доприносе до тада 
(с обзиром да сам без икаквих при-
мања)? 

Могу ли да остварим право на 
новчану накнаду у трајању од 24 
месеца пре одласка у пензију, с об-
зиром да сам то право користила на-
кон прекида радног односа?

Одредбом члана 77 Закона о запо-
шљавању и осигурању за случај неза-
послености, прописано је да лице коме је 
престало право на новчану накнаду ово 
право може поново да оствари ако по-
ново испуни услове прописане законом. 
Ово првенствено значи да је потребно 
поново испунити услов који се односи 
на минимум стажа осигурања за слу-
чај незапослености у трајању од 12 ме-
сеци непрекидно или са прекидима у 
последњих 18 месеци. Такође, потребно 
је да осигурање престане по једном од 
основа прописаних законом и да се за-
хтев поднесе у прописаним роковима. На 
основу података које прилажете, право 
на старосну пензију са годинама живо-
та испунићете 01.10.2021. године, када 
навршите 63 године и 2 месеца живота, а 
како претпостављамо да тренутно нисте 
у осигурању, можемо само предложити 
да извршите увид у табеларни приказ 
услова за превремену пензију у броју 595 
листа „Послови“, објављеном 12.11.2014. 
године.
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Национална служба за запошљавање - Филијала Сом-
бор је у току децембра прошле године организовала 
три обуке за незапослена лица без квалификација, 
у циљу стицања нових знања и вештина. Организо-

вана је обука за помоћнике ауто-механичара, на локацији 
„Дакар ауто“ - друштво за трговину и сервис из Сомбора, обу-
ка за помоћника продавца је извођена у Трговинској радњи 
мешовите робе „Yes market“ из Сомбора, док су у оквиру треће 
обуке незапослени оспособљени за израду бурека и тестаних 
кора у предузећу „Мара“ д.о.о. - за производњу смрзнутог тес-
та, обланди и тестаних кора, такође из Сомбора.

Завршни испит су положила 23 полазника, а 13. фебру-
ара су им у просторијама сомборске филијале НСЗ уручени 
сертификати. Секула Тањевић, директор Филијале Сомбор 
је том приликом истакао: „У току претходне године преко 100 
незапослених са подручја Западнобачког округа укључено је 
у обуке за тржиште рада, а планирано је да у току ове године 
тај број буде далеко већи“.

Савка Влашкалић, представница фабрике „Мара“ доо 
из Сомбора, истакла је да је обука за израду бурека и тес-
таних кора прошла добро, а полазници су упућени у начин 
рада и процес производње. Две особе су по завршетку обуке 
запослене, а ако у наредном периоду „Мара“ буде имала по-
требе за новим кадровима, пружиће прилику и осталим по-
лазницима.

Ирис Копчански, представница Академије „Оксфорд 
- Агент“ из Јагодине, извођача обуке за помоћнике механи-
чара, истакла је да је сарадња са НСЗ била веома добра и ис-
казала спремност на сарадњу и у наредном периоду.

„Веома ме је обрадовала прилика да пренесем своје 
знање и искуство дугогодишњег трговца“, рекла је Светис-
лава Еремић, власница трговинске радње у којој је извођена 
обука за помоћнике у трговини.

„Изузетно сам задовољна стеченим знањем, а посебно 
сам задовољна што сам одмах по завршеној обуци добила 
посао“, каже Хенриета Зеланти, полазница обуке за израду 
бурека и тестаних кора. Г.Предојевић

„Веома сам задовољна стеченим 
знањем, а посебно сам задовољна што 
сам одмах по завршеној обуци добила 

посао“, каже Хенриета Зеланти, 
полазница обуке за израду бурека и 

тестаних кора

АКТУЕЛНО   Сомборска филијала НСЗ 
организовала три обуке за незапослена 

лица без квалификација

ПОСАО ПОСЛЕ 
ОБУКЕ

КРАЉЕВО 

ТРАЖЕНИ СЛУЖБЕНИЦИ ОСИГУРАЊА
„Граве осигурање“ (Grawe), једно од првих осигуравајућих друштава са страним капиталом у Србији, у сарадњи са 

Градом Краљевом и Националном службом за запошљавање, одржало је обуку за унапређење знања о могућностима 
ангажовања у области осигурања. У обуку одржану у Свечаној сали Града Краљева укључено је 170 лица која учествују 
у програму стручне праксе и око 80 лица која су на евиденцији незапослених. 

Марко Микић, саветник управе „Граве осигурања“, објаснио је да је рад у осигурању један од најперспективнијих 
послова и да је број радних места у том сектору неограничен. Директорка Филијале Краљево НСЗ Снежана Прелић по-
тврдила је да на евиденцији НСЗ нема службеника осигурања, а да је потражња за овим кадром велика. 

Обука помаже незапосленима да стекну додатна знања и вештине које ће им омогућити лакше запошљавање, што је 
део присутних и искористио по завршетку обуке, пријавивши се за посао у овој осигуравајућој кући. С.Антонијевић

А.Штрбац

У Регионалном едукативном центру „Банат“ у Зрењанину

ОБУКЕ ЗА ЕНГЛЕСКИ И 
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

У просторијама Регионалног едукативног центра „Ба-
нат“, у Зрењанину, започели су курсеви немачког и енглеског 
језика за лица са евиденције НСЗ - Филијале Зрењанин. По 
25 кандидата укључено је у обуке за почетни ниво енглеског 
и немачког језика. 

Регионални едукативни центар „Банат“ је успостављен 
у оквиру пројекта „Образовањем до лакшег запошљавања - 
Е3“, финансираног од стране ИПА програма Европске уније 
„Социјално-економски развој Дунавске регије у Србији“ и 
Аустријске развојне агенције. Пројекат реализује Регионални 
центар за друштвено-економски развој - Банат (РЦР Банат), 

у партнерству са још 9 релевантних институција из региона. 
Селектовање незапослених кандидата и формирање група 
за ова два курса реализовала је зрењанинска филијала НСЗ.

„Изузетно сам задовољна обуком. Професорка је добра, 
посвећена сваком од нас. С обзиром да је ово убрзани курс, 
од нас се захтева и интензивнији темпо учења“, истиче Сања 
Гргур, економиста по струци, укључена на курс енглеског 
језика. 

Енглески похађа и Биљана Јевремов, по струци геодет-
ски техничар: „У школи сам учила немачки и зато ми мало 
теже иде, али сам обуком изузетно задовољна. Трудим се и 
напредујем“.

Знатно већи број незапослених пријавио се за похађање 
курса немачког.

„Презадовољни смо обуком, недељни тест смо урадили 
прилично успешно, сви већ читамо и пишемо“, истичу Рена-
та Ђорђевић Сабадош, професор географије и Kристина 
Вукићевић Недељов, професор информатике.  
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У Србији живи више од 12.000 сле-
пих и слабовидих особа. Да ли се 
питате чиме се они баве, зашто 
их не срећете често на улици, у 

продавници, у парку? Два кључна про-
блема са којима се суочавају слепе и 
слабовиде особе у Србији су немогућ-
ност самосталног кретања и друштвена 
дискриминација. 

Мали број слепих и слабовидих 
људи се самостално креће. Према не-
ким истраживањима, на узорку од 100 
испитаника само један има способност 
самосталног кретања. У 84 одсто слу-
чајева њихово кретање зависи пре све-
га од слободног времена и добре воље 
чланова породице и пријатеља, чак и 
када су у питању свакодневне актив-
ности. Такође, у нашој земљи премало 
је перипатолога, односно инструктора 
за самостално кретање, а број слепих и 
слабовидих особа у сталном је порасту. 

Удружење слепих и слабовидих 
Србије „Бели штап“, основано 2003. го-
дине, које се бави решавањем питања 
самосталног кретања слепих и слабо-
видих особа и њиховом припремом за 
потпуну интеграцију у друштво, пред-
ставило је такозвани АСЖ кабинет, што 
заправо је заправо скраћеница од „ак-
тивности свакодневног живота“ за сле-
пе и слабовиде особе. Они на тај начин 
добијају прилику да науче вештине које 
ће им помоћи у свакодневном животу 

- обучавају се техници самосталног 
кретања уз помоћ белог штапа, уче да 
функционишу у кухињи и раде на ра-
чунару. 

„На овај систематичан начин 
желели смо да помогнемо слепим и 
слабовидим људима да освоје своју 
самосталност и да уз помоћ наших 
пријатеља за њих опремимо кутак у 
коме ће савладати неопходне вештине. 
Веровали или не, сада имамо скенере 
са невероватним програмима, који сни-
мају папир и читају га на лицу места“, 
каже Весна Несторовић, председница 
Удружења слепих и слабовидих Србије 
„Бели штап“. 

Наиме, уз помоћ донације Амбаса-
де Аустралије у Србији, кабинет за рад 
на рачунару за слепе и слабовиде особе 
опремљен је најсавременијом опремом, 
која подразумева софтвере за синтети-
зовање звука, читач екрана и електрон-
ску лупу. 

„Дубоко верујемо да свако треба 
да буде третиран са поштовањем и да 
има једнака права. Зато је приоритет 
наше мисије у Србији управо помоћ 
особама са инвалидитетом да актив-
није учествују у свакодневном животу. 
Задовољство нам је што можемо да по-
могнемо удружење које ради са толи-
ким жаром и пос-
већеношћу на 
решавању пробле-
ма слепих и сла-
бовидих у Србији“, 
каже Мелинда 
Рио, први секретар 
и конзул аустра-
лијске амбасаде. 

Министарство 
за рад, запошља-
вање, борачка и 
социјална питања 
је кроз пројекте у 
2014. години опре-
мило и омогућило 
рад у кухињи и обуку слепих и слабо-
видих особа у самосталном кретању 
техникама белог штапа. Да би овај ка-
бинет наставио свој рад у првом квар-
талу 2015. године, добијена је подршка 
Секретаријата за социјалну заштиту 
града Београда.

„Град се труди да пружи системску 
подршку удружењима особа са инва-
лидитетом и настојимо да будемо што 
доступнији“, каже Мирјана Беочанин, 
из Секретаријата за социјалну заштиту 
града Београда. 

Удружење је уз помоћ партнера 
финансирало обуку и лиценцирање два 
ОИМ инструктора, који ће обучавати 
особе са овом врстом инвалидитета за 
самостално кретање техником белог 
штапа.  

„Веома је битно савладати правил-
но коришћење штапа, како не би дола-
зило до нежељених повреда. Прве две 
недеље обука се одвија у затвореном 
простору и тек онда се креће у савлада-
вање спољних препрека“, каже Драга-
на Дрманић, дипломирани тифлолог и 
ОИМ тренер. 

АКТУЕЛНО   У Србији живи више од 12.000 слепих и слабовидих особа

ЗА СИГУРНИЈИ КОРАК
Уз помоћ донације Амбасаде Аустралије, кабинет за слепе и слабовиде особе 

опремљен најсавременијом опремом за рад на рачунару, која подразумева 
софтвере за синтетизовање звука, читач екрана и електронску лупу 

А.Бачевић

 Акција за куповину паса
водича за слепе 

  Особе које су обучене за самостално 
кретање помоћу технике белог штапа 
често од тога одустају због осећаја 
страха и несигурности на улици. За 
разлику од белог штапа, обучен пас 
водич пружа поуздану помоћ при кре-
тању, а у већини земаља представља 
симбол самосталности слепих и сла-
бовидих људи.
  Удружење „Бели штап“ покренуло је 
акцију за куповину обучених паса во-
дича, који би олакшали кретање сле-
пим и слабовидим особама. У Србији 
не постоји центар за обуку слепих и 
слабовидих у самосталном кретању 
уз помоћ паса водича, као ни серти-
фиковани тренер који би дресирао 
псе.
  Обучени пси могу се набавити само 
у иностранству, по цени од неколико 
хиљада евра (у појединим случајеви-
ма до 15 хиљада евра). Предност са-
мосталног кретања са псом водичем 
је у томе што се трага за пролазом, а 
не за препрекама, као при кретању са 
штапом. 
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На територији Средњобанатског 
округа реализују се четири 
јавна рада за особе са инва-
лидитетом, три на територији 

општине Нови Бечеј, а један у општини 
Житиште. Од 65 особа са инвалиди-
тетом укључених у ову активну меру 
- 13 је ангажовано на јавном раду у 
Житишту, где се током 6 месеци, од 1. 
новембра 2014. до краја априла 2015. 
гoдине, обављају активности у области 
уређења животне средине.

Извођач јавног рада под називом 
„Уређење паркова и дечјих игралишта“ 
је УГ „Моје парче Европе“ из Житишта. 
Активности на јавном раду спроводе се 
на 9 локација у житиштанској општини: 
у Банатском Карађорђеву, Банатском 
Двору, Честерегу, Торди, Хетину, Међи, 
Српском и Новом Итебеју и Житишту. 
Ангажоване особе раде на чишћењу 

и одржавању паркова и дечјих игра-
лишта, а поред уклањања смећа и ор-
ганског отпада са зелених површина, 
раде на одржавању и фарбању дечјих 
игралишта, садњи украсних и цветних 
засада, пошумљавању.  

„Велики посао смо урадили на 
уређењу јавних површина. Почистили 
смо, пограбуљали, орезали, посекли 
доста отпада са површина у парку, око 
школе и вртића. Запажа се разлика 
како је било јесенас, а како је сада. За-
довољан сам што сам добио прилику да 
се укључим у јавни рад и што могу да 
допринесем“, каже Иван Молдован, 
радник ангажован на јавном раду у 
Житишту.

У име колектива ПУ „Десанка Мак-
симовић“ у Житишту, директорка  Тања 
Миленковић истиче да им много зна-
чи што је круг око вртића и основне 

школе сређен: „Простор је отворен и 
прегледан, а с обзиром да је парк у цен-
тру града, све изгледа атрактивније. 
Презадовољни смо и организацијом 
овог посла и људима који су укључени 
у јавни рад“.

Користи од организовања јавних 
радова су бројне: поред повећања ни-
воа запошљивости теже запошљивих 
категорија незапослених и ублажавања 
њиховог тешког социо-економског по-
ложаја, доприноси се подизању ква-
литета живота у локалним срединама, 
а обављање самог посла укључује и 
могућност прерастања у сталну ак-
тивност. У том смислу, председник УГ 
„Моје парче Европе“ Миленко Мила-
ковић истиче: „ На чистије и уређеније 
површине у селима позитивно реагују и 
сами мештани и месне заједнице, па се 
надамо даљој сарадњи.

АКТУЕЛНО   Јавни радови за особе са 
инвалидитетом на територији општина Нови 

Бечеј и Житиште

Пример добре праксе у Филијали Лозница НСЗ

ВЕЛИКИ ПОСАО

ОБУКА ЗА МАЛИ БИЗНИС

Од 65 особа укључених у ову активну 
меру - 13 је ангажовано на јавном раду 

у Житишту, од 1. новембра 2014. до 
краја априла 2015. гoдине

 

Oбукa за вођење пословних
књига за особе са инвалидитетом

ЗАНАТ У РУКАМА

У Филијали Панчево свечано су додељени серти-
фикати полазницима обуке за вођење пословних 
књига, намењене особама са инвалидитетом, у 
коју је укључено пет лица са евиденције незапос-

лених. Сертификате је уручила в.д. директора Филијале 
Панчево Надежда Сладојевић, изразивши наду да ће 
им знања која су стекли помоћи да постану конкурент-
нији на тржишту рада.

Обука је реализована у сарадњи са Образовним цен-
тром „Свети Сава“ из Чачка, док су часови одржавани у 
просторијама Академије „Оксфорд“ у Панчеву. Током 240 
часова полазници су стекли основна знања о рачуновод-
ству и научили како да повежу стечена теоријско-прак-
тична знања са праксом конкретних привредних субје-
ката. Посебно су истакли да су задовољни предавачем, 
као и услугама НСЗ, а предложили су за будуће обуке 
овог типа да се фонд часова повећа.

Маријана Барабаш се нада да ће јој сертификат 
отворити врата послодаваца.

„План рада је био такав да што потпуније обухва-
тимо књиговодство, јер је ово одскочна даска за даље. 
Верујем да ће ми ова обука помоћи. Јесте да се људи 
школују много дуже, али ово је занат и ако се човек про-
нађе у томе и ако га интересује, може се снаћи у животу“, 
навела је Маријана. 

И.Муцибабић
З.Гачић

А.Штрбац

Национална служба за запошљавање - Филијала Лоз-
ница је организовала обуку за мали бизнис, намење-
ну младима, а у чијем су извођењу учествовали и 
Канцеларија за младе града Лознице, Регионална 

развојна агенција Подриња, Подгорине и Рађевине, Одељење 
за локални економски развој и Фонд за развој града Лознице.

Дводневна обука реализована је 9. и 10. фебруара, у 
Канцеларији за младе и у лозничкој филијали НСЗ. Током 
првог дана полазницима су презентовани програми и мере 
који ће се реализовати преко Градске управе града Лозни-
це, Регионалне развојне агенције, Канцеларије за младе и 
Одељења за локални економски развој. Зоран Миловано-
вић и Бранко Лукић, из Филијале Лозница НСЗ, упознали 
су 22 потенцијална предузетника са правним и економским 
аспектима развоја предузетништва.

Лозничка филијала НСЗ, као иницијатор обуке, на овај 
начин подигла је сарадњу са социјалним партнерима на 
виши ниво, означивши почетак заједничке сарадње на бу-
дућим пројектима за младе.
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У просторијама Клуба за одрасла и стара лица у Пан-
чеву организована је додела сертификата за пет лица 
са евиденције незапослених која су успешно заврши-
ла обуку за геронтодомаћице. 

Обука је реализована у сарадњи са Отвореним универ-
зитетом „Знање“ из Београда, а настава се одвијала у Клубу 
за одрасла и стара лица Геронтолошког центра из Панчева. 

Кроз наведену обуку кандидати су стекли вештине и 
знања за комуникацију са старим лицима, пружање помоћи 
при исхрани и примени лекова, обављање личне хигијене, 
као и за одржавање доброг и стабилног стања особе о којој 
брину. Након реализованог плана и програма обуке, који је 
обухватио 160 часова, полазници су полагали завршни испит 
и добили сертификат о стручној оспособљености. Сертифика-
те је уручила в.д. директора Филијале Панчево НСЗ Надеж-
да Сладојевић, која је честитала полазницима и пожелела 
срећу у будућем тражењу посла.

АКТУЕЛНО   У Панчеву завршена обука за геронтодомаћице

Сва министарства од 1. марта плаћају путарину

ДОДЕЉЕНИ СЕРТИФИКАТИ

УКИДА СЕ БЕСПЛАТНА ВОЖЊА
„У претходном периоду ауто-пут нису плаћали ниједно министарство, ниједан 

члан владе, нити све могуће и немогуће организације, финансијске и друге, 
затим амбасаде и тако даље”, истакла је потпредседница Владе Србије Зорана 

Михајловић

РЕКЛИ СУ   Синиша Мали, градоначелник Београда

НА НЕПОСТОЈЕЋИМ ОБРОЦИМА
ДНЕВНО УЗИМАНО 2.500 ЕВРА

„Само када су у питању инвалидске налепнице - 30 одсто незаконито је дато људима који нису инвалиди, само зато што 
се некоме свидело да искористи могућност да паркира тамо где паркирају инвалиди. За борачка удружења такође. Било је 
злоупотреба, али их нема више. Имамо нову екипу у Секретаријату за социјалну заштиту, која се потпуно посветила свом 
послу, радимо другачије. 

Даћу вам пример Народне кухиње. Пре нас давано је 14.000 оброка дневно за народне кухиње. Када смо ми ушли и ура-
дили анализу колико стварно има корисника, било их је око 12.000. С обзиром да један оброк кошта 136 динара, скоро један 
евро, неко је дневно 2.500 евра узимао на непостојећим оброцима. Питате ме да ли је било злоупотреба - апсолутно, неко не 
би ни веровао шта се све дешавало у претходном периоду. Социјалне категорије су родитељи без посла, деца без родитеља, 
деца и одрасли који су оболели, деца и одрасли са сметњама у развоју, незапослени - и њима ће Град посветити максималну 
пажњу у наредном периоду.

Помоћ пензионерима од 4.000 динара давали су заједно и Република и Град. Дакле, то је био систем који је направљен 
тако да један део покрива Град, један део Република. Дакле, апсолутно размишљамо о пензионерима. То су наши најстарији 
суграђани и у првом тренутку када остваримо неке нове уштеде, када зарадимо неки новац, на неки други начин, сигурно 
ћемо се поново осврнути и вратити на помоћ пензионерима.” 

И.Муцибабић

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре наложило је „Путевима Србије“ да од 1. марта сви државни 
органи морају да плаћају путарину, осим полиције, ватрогасаца, војске и хитне помоћи. Зорана Михајловић, потпредседни-
ца Владе Србије, рекла је новинарима у Зајечару да ће то повећати буџет „Путева Србије“ за око 15 милиона динара годишње. 
Михајловићева је додала да ће бесплатно моћи да користе ауто-пут и хуманитарне организације, али само када то пријаве и 
превозе нешто у хуманитарне сврхе.

„У претходном периоду ауто-пут нису плаћали ниједно министарство, ниједан члан владе, нити све могуће и немогуће 
организације, финансијске и друге које постоје, затим амбасаде и тако даље“, истакла је Михајловићева. Како је рекла, го-
дишње је због тога одлазило оквирно око 15 милиона динара и зато се мора прекинути са том праксом. Михајловићева је 
напоменула да са тим новцем, на пример, може много путева да се обнови или изгради у локалним срединама којима је 
потребна помоћ.

„Постоји ли бар један разлог да министарства, почев од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, не 
плаћају путарину - ја мислим да нема разлога и да то мора да се плати“, поручила је Зорана Михајловић.
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Потпредседница Владе Србије Зорана Михајловић 
и министар привреде Жељко Сертић најавили су 
усвајање уредбе о подстицајима филмској индус-
трији, која ће привући стране продуценте и значајно 

повећати приходе Србије у тој области. Зорана Михајловић је 
о подстицајима филмској индустрији у Влади Србије разго-
варала с амбасадором САД у Београду Мајклом Кирбијем 
и познатим продуцентом Стивеном Шапиром, а састанку 
је присуствовао и Жељко Сертић.

„Процене кажу да на сваки евро подстицаја добијамо 
5,32 евра инвестиција у филмској индустрији“, навела је 
Зорана Михајловић, истичући да ће подстицаји за кинема-
тографију отворити нова радна места. Мађарска је прошле 
године добила 120 милиона евра директних инвестиција 
захваљујући снимању филмова на основу подстицаја.

„Србија има неколико фантастичних студија и може да 
испуни постављене захтеве. Такође, имамо домаће проду-
центске куће које су расположене да учествују у овом послу 

и очекујемо да, ако уредба заживи, у наредне две до три го-
дине зарадимо најмање 50 милиона евра само од снимања 
филмова“, нагласила је министарка Михајловић. 

Напоменула је да су подстицаји предвиђени и у околним 
државама, те да и Србија треба исто да поступи.

„Тако се запошљава радна снага, развијају мала и средња 
предузећа, подиже туризам и развијају пратеће делатности. 
Иако Србија има закон, није до сада бринула о подстицајима 
кинематографији“, истиче министарка. 

Министар Жељко Сертић је рекао да је нацрт документа 
готов, те да би уредба требало да буде завршена и усвојена 
у наредне две до три недеље, а уз њу и правилник о спро-
вођењу. Биће предвиђен и повраћај ПДВ-а за стране компа-
није, као што је предвиђено и за наше. 

Сертић је објаснио да ће за подстицаје бити предвиђен 
новац из бyџета, у договору с Министарством финансија. 
„Мора се строго водити рачуна да се не прекрши оно што је 
договорено због очекиваног аранжмана с ММФ-ом, који је 
важан за привреду Србије”, нагласио је министар привреде. 

„Свакако не говоримо о томе да ћемо овде стварати нови 
Холивуд на Дунаву, али ће долазак страних продуцената 
бити добар за публицитет Србије и отварање нових радних 
места“, рекао је амбасадор САД Мајкл Кирби.

Славни продуцент Стивен Шапиро, који је у Београду 
већ снимио филм „Новембер мен“, оценио је ову вест као из-
узетну. Шапиро је већ разговарао с представницима српске 
владе о предвиђеним олакшицама и очекује да настави да 
снима филмове у Србији. „Румунија и Бугарска немају про-
грам олакшица, али имају велике филмске студије, док Хр-
ватска и Мађарска имају олакшице“, истакао је Шапиро.

САЗНАЈТЕ ВИШЕ   Уредба о подстицајима филмској индустрији

ДОЛАРИ СА ФИЛМСКОГ ПЛАТНА
„Процене кажу да се на сваки евро подстицаја добија 5,32 евра инвестиција у филмској 

индустрији. Ако уредба заживи, у наредне две до три године зарадићемо најмање 50 милиона 
евра само од снимања филмова“, каже министарка Михајловић

Мађарска прошле године добила 120 
милиона евра директних инвестиција 

захваљујући снимању филмова на основу 
подстицаја

      Лукас најбогатији
     Сингапурска агенција за истраживање ултрабогата-
ша „Велт-икс“ (Wealth-X) прогласила је Џорџа Лукаса за 
најбогатијег холивудског могула, док је Стивен Спилберг 
заузео тек треће место на листи.
    На списку десет најбогатијих људи у Холивуду нема 
ниједне жене, а најмлађи међу њима, продуцент Рајан Ка-
вано („Амерички гангстер“, „Друштвена мрежа“), има 40 
година.
    На челу листе је Џорџ Лукас, чије се богатство про-
цењује на 5,4 милијарде долара, од којих већи део потиче 
од продаје продукцијске куће „Лукасфилм“ „Дизнију“, 2012 
године. Свој позамашни иметак Лукас дугује и режији и 
продукцији филмова „Ратови звезда“.
      На другом месту је времешни израелски продуцент 
Арнон Милчан, који је заслужан за хитове попут „Било 
једном у Америци“ и „Згодна жена“ и чија продукцијска 
компанија „Њу Риџенси“ стоји иза филмова „Поверљиво из 
Л.А.“, „Господин и госпођа Смит“ и „Фантастични господин 
Фокс“.
Трећу позицију држи Стивен Спилберг, који је поред ус-
пешне редитељске каријере заслужан за читаву серију 
остварења реализованих у студију „Дримворкс“, чији је 
суоснивач.
      На зачељу листе је редитељ два најисплативија филма 
свих времена - „Титаник“ и „Аватар“ - Џејмс Камерон.

1. Џорџ Лукас - 5,4 милијарде долара
2. Арнон Милчан - 5,2 милијарде долара
3. Стивен Спилберг - 3,3 милијарде долара
4. Остин Херст - 1,9 милијарди долара
5. Рајан Кавано - 1 милијарда долара
6. Џефри Каценберг - 910 милиона долара
7. Томас Тул - 870 милиона долара
8. Џери Брукхајмер - 850 милиона долара
9. Стив Тиш - 720 милиона долара
10. Џејмс Камерон - 670 милиона долара
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Људи који нису у стању да раде због прекомерне 
тежине или разних болести зависности, ускоро се 
у Британији могу суочити са губитком социјалне 
помоћи, ако не буду хтели да прихвате третман ле-

чења предложен новим планом британског премијера Деј-
вида Камерона.

Предлогом Камеронове Конзервативне странке, који ће 
вероватно наићи на оштре критике хуманитарних организа-
ција и појединих лекара, предвиђа се разматрање смањења 
социјалних накнада (са актуелних 100 фунти недељно) за 
појединце за које се утврди да одбијају учешће у медицин-
ским програмима за смањење телесне тежине, за лечење 
наркоманије или алкохолизма, јавља британски лист „Гар-
дијан“.

„Превелики број људи користи накнаде за оболеле, и то 
због проблема који могу да буду решени, али нису. Неки од 
њих имају проблема са дрогом или алкохолом, али одбијају 
лечење. У другим случајевима, људи имају проблем са пре-
комерном тежином који може да буде решен, али бирају жи-
вот уз социјалну помоћ, уместо да раде“, изјавио је Камерон.

„Није у реду тражити да порески обвезник који тешко 
ради финансира социјалну помоћ за људе који не прихватају 
подршку и лечење који им могу помоћи да се врате нормал-
ном раду“, закључио је британски премијер.

Стефан Бир и Мишел Кумбе живе у Плимуту, у Ен-
глеској, где више од 60 одсто становништа има проблем са 
прекомерном тежином. Овај пар прима помоћ у износу од 
2.000 фунти месечно, јер су „превише дебели да би радили“, 
а недавно су организовали свечаност коју су порески об-
везници платили 3.000 фунти. Господин Бир, који се женио 
пет пута, тежак је 197 килограма и не ради већ пет година. 

Ослања се на старатеље који два пута дневно долазе да га 
пресвуку и окупају. Његова партнерка, госпођа Кумбе, има 
146 килограма и никад није радила, јер је „превелика да би 
нашла посао“.

Они се налазе на листи од 12.000 људи који примају по-
моћ јер живе са инвалидитетом познатим као метаболичка 
болест - комбинација гојазности, дијабетеса и високог крвног 
притиска. Упркос тврдњама да нису у стању да нађу посао, 
јер послодавци имају предрасуде према дебелим људима, 
господин Бир и његова будућа жена су приредили венчање 
које је коштало 3.000 фунти и које су платити од бенефиција. 
Господин Бир је некада имао своју фирму за чишћење, али 
му се живот отео контроли када је 2008. доживео мождани 
удар, након чега је почео нагло да се гоји, а фирма да про-
пада. Тврди да је аплицирао за посао радника у трафици и 
да буде Деда Мраз у робној кући, али су га предрасуде о де-
белим људима осујетиле у тој намери. Бир је у потпуности 
зависан од других. Не може да остане на својим ногама дуже 
од неколико минута, а креће се уз помоћ специјално дизајни-
раних инвалидских колица.

Број захтева за помоћ због гојазности у Британији се 
удвостручио у последњих пет година, док готово сваки пети 
британски средњошколац има проблема са гојазношћу. Кон-
зервативна странка поручује да постоји 100.000 људи који 
примају социјалне накнаде за случај болести, а које су обич-
но последица њихових лоших животних навика.

САЗНАЈТЕ ВИШЕ   Упозорење 
британског премијера гојазнима

СМРШАЈТЕ  ИЛИ 
НЕМА ФУНТИ

Превелики број људи користи накнаде 
за оболеле, и то због проблема који могу 
да буду решени. „Људи имају проблем са 

прекомерном тежином који може да буде 
решен, али бирају живот уз социјалну 

помоћ, уместо да раде“, изјавио је Камерон

Број захтева за помоћ због гојазности у 
Британији се удвостручио у последњих 

пет година

Није у реду тражити да порески 
обвезник који тешко ради финансира 
социјалну помоћ за људе који не при-

хватају подршку и лечење који им могу 
помоћи да се врате нормалном раду - 

закључио је британски премијер



www.nsz.gov.rs

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)


