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ШАНСА ЗА НОВИ ПОЧЕТАК
ТЕМА БРОЈА - Изменама Закона о приватизацији за 17 фирми које 
запошљавају око 21 хиљаду људи омогућен рок од додатних годину 

дана за решавање имовинског статуса. Само 50 предузећа укупно дугују 
око четири милијарде евра, од чега половину потражује држава Србија
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УВОДНИК

ОД ПОСЛЕДЊЕ ШАНСЕ 
ДО ТЕТОВАЖЕ

Изменама Закона о приватизацији омогућено је 
одлагање стечаја и принудне наплате за 17 предузећа у 
Србији. Рок важења ове повластице је - до годину дана. 
Да ли ће та сламка спаса остати у рукама 21 хиљадe 
људи, колико запошљавају те фирме - у нашој Теми 
броја. 

Општина Врњачка Бања спада у ред развијених 
општина, Краљево је на нижој степеници - неразвијено 
подручје, док је општина Рашка, упркос мноштву кона-
ка на Копаонику, у групи девастираних подручја. Фи-
лијала Краљево НСЗ покрива цео тај простор, на коме је 
велики број младих по завршеној стручној пракси добио 
посао - чак 168 приправника, што је највећи број у Ср-
бији. На истом простору и странци, махом држављани 
Русије, Италије, Хрватске и Кипра, тражили су и добили 
посао. О томе на страни Интервју - овога пута са Сне-
жаном Прелић, директорком Филијале Краљево НСЗ.

Посао је могуће наћи на разним местима, али како 
је Ивица Ковач свој посао трасирао преко тавана, на 
страни Актуелно.

Црногорска влада је услишила молбе јадранских 
угоститеља и одлучила да до јесени одложи примену 
новог закона о странцима и тако привремено суспен-
дује ограничења за запошљавање странаца. Највише 
странаца који се запошљавају у Црној Гори је из Србије 
- 10.291 или 44,63 одсто, БиХ - 4.604 или 19,96 одсто, Ру-
ске Федерације - 2.750 или 11,92 одсто и Македоније - 
1.436 или 6,23 одсто. Месечна зарада је увек ствар дого-
вора, али у просеку у туризму је 300 евра плус спавање 
и храна. 

Влада Италије објавила је позив за запошљавање 
сезонских радника. За послове могу да се јаве и грађани 
Србије. Како је наведено на званичном сајту Министар-
ства унутрашњих послова Италије, за сезонски посао 
могу да се пријаве грађани Црне Горе, Србије, Босне и 
Херцеговине, Македоније, Албаније, Кореје, Египта, Фи-
липина, Гане, Јапана, Индије, Марока… Ове године Ита-
лијани ће да запосле 13.000 сезонских радника.  Детаљ-
није на страни Сазнајте више. 

У Кикинди је завршено званично пријављивање 
ради евидентирања за рад у Румунији. Формирана је 
мини база података, у којој је евидентирана 551 особа. 
Румунски послодавац радницима, за почетак, гарантује 
минималац од 220 евра. Шта још - на страни Привреда.

На страни Економија и у Шпанији пролећно чудо: 
Министарство рада наводи да је у априлу смањена не-
запосленост за 119.000! Новозапослени у 2015. години 
броје чак 175.000 лица. Тако нешто у Шпанији није за-
бележено од 2001. Трећина уговора који су закључени у 
периоду између јануара и марта припада категоријама 
помоћних радника, конобара и чистачица. Већина их је 
закључена на одређено време, док је само седам одсто 
на неодређено. Нешто тамније тонове на ружичасте по-
датке баца чињеница да чак 1,8 милиона домаћинстава 
у Шпанији нема нити једног члана који је стално запос-
лен или има стална примања. 

На истој страни кинески змајеви, орлови, руже 
и - чудни путеви до повишице: запослени у њујоршкој 
агенцији за некретнине Rapid Reality, добили су пови-
шицу од 15 одсто након што су истетовирали лого фир-
ме на свом телу... Вреди размислити...

Милош Чолић
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Министар за рад, запошљавање, борачка и социјал-
на питања Александар Вулин рекао је да су за-
почети разговори са Министарством финансија о 
промени одговарајућих законских решења која ће 

хуманитарну помоћ ослободити бар дела давања кроз порез 
или ПДВ.

„Морамо наћи механизам да покажемо донаторима да 
бринемо о њима, јер они дајући хуманитарну помоћ плаћају 
и порез и ПДВ као да су оно што дају купили или продали“, 
рекао је Вулин приликом посете Дому за смештај одраслих 
лица ометених у менталном развоју у Кулини, код Алексин-
ца, којем је бугарска компанија „Трејс“ донирала кревете, ко-
моде и постељину у вредности од два милиона динара.

ПРИВРЕДА   У Кикинди завршено званично пријављивање за рад у суседству

ВИШЕ ОД 500 ЉУДИ ЖЕЛИ ДА РАДИ У РУМУНИЈИ
Доминирају особе које су радиле на пословима за које није захтевана висока стручност. Радницима загаранто-

вана минимална зарада од 220 евра

РЕКЛИ СУ   Александар Вулин, министар за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања

ХУМАНИТАРНУ ПОМОЋ
ОСЛОБОДИТИ ДЕЛА ПОРЕЗА 

Сива економија у Србији
на изузетно високом нивоу

НЕОПХОДНА БОЉА
НАПЛАТА ПОРЕЗА

Сива економија у Србији је на изузетно високом ни-
воу и износи 30 одсто бруто домаћег производа (БДП), 
изјавио је члан Фискалног савета Никола Алтипарма-
ков. Он је на седници Одбора Скупштине Србије за финан-
сије, на којем је Фискални савет поднео извештај о раду у 
2014., рекао да постоји велики простор за смањење сиве 
еконимије и истакао да би само у случају да се наплата 
пореза врати на ниво из 2012. буџет добио додатни при-
ход између 20 и 30 милијарди динара.

Званично пријављивање ради евидентирања за рад 
наших суграђана у Румунији завршено је 30. априла. 
Протеклих, нешто више од месец дана, сви који желе 
пријављивали су се у Филијали националне службе 

за запошљавање у Кикинди. Осим грађана из кикиндске 
општине, евидентирали су се и мештани суседних места из 
новоцрњанске и новобечејске општине. 

„Постојање великих фабрика у непосредном суседству 
може нам помоћи да решимо највећи проблем, а то је неза-
посленост“, истакао је Саша Танацков, секретар Секрета-
ријата за локално-економски развој и туризам. У сарадњи са 
филијалом Националне службе за запошљавање створена је 
мини база података, у којој је евидентирана 551 особа за рад 
у Румунији. 

„Евидентирање је показало колики је број незапослених, 
каква је полна, старосна и образовна структура. На овај на-
чин у одређеном моменту можемо да одреагујемо на прави 
начин“, напомиње Танацков.

Списак евидентираних је шаренолик. Има особа разли-
чите старосне доби, за нијансу је више мушкараца него жена, 
а и по питању образовања има великог броја занимања. 
Ипак, доминирају особе које су радиле на пословима за које 
није захтевана висока стручност. Било је и недоумица око за-
раде, јер су се могли чути коментари да људи неће да раде за 
одређену плату. 

Румунски послодавац је споменуо да је радницима за-
гарантована минимална зарада од хиљаду леја, односно 220 
евра, међутим, након одређеног пробног периода, постоји 
могућност потписивања и бољих уговора, који доносе и бољу 
зараду, али о томе тек треба причати када конкретни посло-
давац затражи конкретне раднике.

„Међудржавни споразум о међусобном ангажовању 
радне снаге између Србије и Румуније штити људе који из 
Србије одлазе у неку од румунских фабрика на рад и неоп-
ходан је како би запослени били заштићени. Осим са Владом 
Србије и надлежним министарствима, у сталном смо контак-
ту и са румунским партнерима, јер је интерес обостран. Ми 
запошљавамо незапослене, а они могу да испоштују све уго-
ворене обавезе. И Румуни имају интерес да уз помоћ радне 
снаге задрже фирме у својој земљи“, каже Танацков. 

На последњем састанку у Влади Србије са представни-
цима Министарства рада и Министарства спољњих послова 
могло се чути да је Споразум о социјалном осигурању из-
међу Србије и Румуније припремљен и да се ускоро очекује 
његово потписивање. 

Пријављивање ради евидентирања за рад у Румунији 
могуће је и у наредном периоду.
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„Филијала Краљево НСЗ покрива територијално највеће 
подручје у Србији, град Краљево и општине Рашка и Врњач-
ка Бања. Осим велике географске удаљености, наше подручје 
карактерише и велика несразмера у степену развијености. 
Општина Врњачка Бања је позната као центар континен-
талног туризма и спада у ред развијених општина. Град 
Краљево спада у неразвијена подручја, после слома великих 
привредних гиганата у процесу транзиције, а општина Раш-
ка, упркос развијеним туристичким садржајима на Копао-
нику, у девастирана подручја. На евиденцији незапослених 
у Филијали Краљево налазе се 20.193 лица, од тога 13.182 у 
Краљеву, 3.708 у Врњачкој Бањи и 3.303 у Рашки“, објашњава 
Снежана Прелић, директорка Филијале Краљево Нацио-
налне службе за запошљавање. 

Очекујете ли прилив технолошких вишкова из 
предузећа у реструктурирању?

- Филијала Краљево формирала је тим стручних сарад-
ника за решавање вишка запослених. Одржано је укупно 11 
састанака са послодавцима и лицима потенцијалним корис-
ницима наших услуга. Детаљно су објашњене процедуре при 
пријављивању на евиденцију и права у вези са новчаном 
накнадом за случај незапослености, а посебно је скрену-
та пажња на мере активне политике запошљавања. Према 
попуњеним упитницима, највећи број лица се одлучио за 
програме обука, а охрабрује и велико интересовање за по-
кретање приватног бизниса. За одређена занимања постоји 
и интересовање на тржишту рада, а с обзиром да се ради о 
људима са великим радним искуством, надамо се да ће број 
лица која ће доћи на евиденцију бити мањи од предвиђеног.

Постоји ли интересовање за рад у иностранству 
или нека страна инвестиција у Краљеву?

- Од страних инвестиција истиче се сарадња са америч-
ком компанијом Noble environmental, која се бави израдом 
еко-панела. Редовни су учесници наших сајмова запошља-
вања и планирају запошљавање 50 нових радника у току 
ове године. У фази су проширења производних капацитета, 
гради се нова хала. Такође, компанија „Тесла Солар“ инвести-
рала је у куповину погона бивше фирме „Етекс“ из Баљевца. 
Кинески инвеститор је отворио фабрику соларних панела. До 
сада је запослио 15 радника, на Сајму запошљавања у Рашки, 
а план је да се запосли још 50 радника металске струке. Фи-
лијала Краљево је за тог послодавца планирала обуку за 10 
заваривача, а послодавац је заинтересован за даљу сарадњу 
при запошљавању нових радника. Исти послодавац је иска-
зао интересовање за отварање још две фирме, за производњу 
ПВЦ столарије, што ће резултирати запошљавањем око 300 
људи.

Веома је битно напоменути да се страни инвеститори 
придржавају еколошки прихватљивих стандарда при проце-
су производње, заступљене су модерне технологије са при-
меном енергетске ефикасности, а при томе имају здрав однос 
према запосленима - прецизира Прелићева. 

Каква је тренутна ситуација на тржишту рада?
- Очекујемо да у 2015. години, применом мера и про-

грама активне политике запошљавања, наставимо тренд 

смањења броја лица на евиденцији НСЗ започет средином 
2014. године и тиме испунимо планове. Све већи број посло-
даваца се обраћа нашој филијали у потрази за радном сна-
гом, што сведочи о поверењу у квалитет наших услуга. На-
правили смо велики помак нуђењем услуга професионалне 
селекције и психолошког тестирања кандидата и послодавци 
се све чешће одлучују за ову врсту сарадње. У потрази за нај-
дефицитарнијим занимањем на локалном тржишту рада - 
заваривачем, Филијала Краљево и предузеће „Амига“ д.о.о. 
већ низ година сарађују на организацији обука за познатог 
послодавца, где се незапослена лица у погону обучавају за 
ово занимање и стичу атест о оспособљености за посао. 

Туристички центри, пре свих на Копаонику, траже 
друге профиле занимања? 

- Жалбе послодаваца на стручне компетенције кан-
дидата и недостатак одређених знања и вештина Филија-
ла Краљево покушава да превазиђе мотивисањем лица и 
укључивањем у формални и неформални систем обука за 
тржиште рада. Остварена је успешна сарадња са Регионал-
ном развојном агенцијом Златибор, преко пројекта „Програм 
развоја приватног сектора у југозападној Србији“. Кроз уна-
пређење обука у сектору туризма, 158 лица са евиденције 
Филијале Краљево обучавало се под надзором врхунских 
професионалаца за послове пекара, бармена, посластичара, 
кувара, пица-мајстора и конобара и стекло потребне вештине 
за рад у поменутим занимањима. Те вештине су допринеле 
да лакше дођу до запослења, тако да планирамо сарадњу на 
овом пољу и убудуће.

Које активности се предузимају у раду са незапос-
леним лицима?

- Незапослене упућујемо на обуке за активно тражење 
посла, тренинге самоефикасности, мотивационо-активацио-
не радионице, радионице за превладавање стреса. Имамо 

ПОСАО ТРАЖЕ И СТРАНЦИ
Одређени број страних држављана запослио се на територији Филијале Краљево, 

углавном држављани Русије, Италије, Хрватске и Кипра. Америчка компанија 
Noble environmental планира запошљавање 50 нових радника у току ове године. 

Кинески инвеститор је отворио фабрику соларних панела и запослио 15 радника, 
а у плану је ангажовање још 50 радника металске струке

Снежана Прелић, директорка 
Филијале Краљево Националне 
службе за запошљавање

На евиденцији незапослених у Филијали 
Краљево су 20.193 лица, од тога 13.182 у 
самом Краљеву, 3.708 у Врњачкој Бањи

и 3.303 у Рашки
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савремено опремљен Клуб за тражење посла, у коме полаз-
ници стичу знања и вештине о модерним начинима тражења 
посла, размењују информације и стално су у контакту са де-
шавањима на тржишту рада. Посебно смо поносни на сајмо-
ве запошљавања, које традиционално организујемо већ 13 
година. 

Сајмови запошљавања нису само места збора већ и 
договора?

- Овогодишњи сајам у Краљеву окупио је 42 послодавца, 
који су исказали потребе за радним местима свих профила. 
Убедљиво најбољу статистику показао је Сајам запошља-
вања у Рашки, где се најчешће тражи сезонска радна снага 
у угоститељству и туризму, уочи туристичке сезоне на Ко-
паонику. Одржали смо и округли сто на тему „Подстицање 
запошљавања и социјалног укључивања теже запошљивих 
лица и подршка регионалној и локалној политици запошља-
вања“, где су у квалитетној дискусији послодавци указали на 
одређене проблеме у налажењу адекватне радне снаге услед 
недостатка квалификација, знања и искуства у раду. Догово-
рено је да се послодавцима понуде програми обука и програ-
ми стручне праксе за младе без радног искуства.

Који су наредни изазови у раду Филијале Краљево?
- Очекује нас учешће у многим пројектима и повезивање 

са свим релевантним факторима у области запошљавања. 
Усвојили смо проактиван приступ у сарадњи са локалном 
самоуправом, нисмо од оних који ће чекати у канцеларијама 
да се појави нека прилика, већ се трудимо да радом на тере-
ну заслужимо нашу позицију на тржишту рада. У протеклој 
години, и поред недостатка финансијских средстава, успели 
смо да у знатној мери изађемо у сусрет корисницима наших 
услуга. Град Краљево је финансирао програм стручне праксе 
за младе као једне од најугроженијих група и издвојио пре-

ко 30 милиона динара у те сврхе. После завршене стручне 
праксе посао је добило чак 168 младих приправника, што је 
највећи број у Србији. Зато је Граду Краљеву уручена захвал-
ница НСЗ, јер су препознали проблем незапослености мла-
дих и допринели његовом решавању. Већ је започет пројекат 
„Повећање делотворности политике запошљавања према 
угроженим групама“, финансиран из ИПА фондова, а којим 
је предвиђено отварање Центра за информисање и профе-
сионалну оријентацију у Краљеву, Клуба за тражење посла 
у Рашки и Самоуслужне радне станице за младе у Врњачкој 
Бањи.  

Све је боља сарадња с локалном самоуправом?
- Све три локалне самоуправе су препознале значај 

пројекта за запошљавање младих као угрожене групе и по-
нудиле просторне и техничке услове за његову реализацију. 
Подразумева се да Филијала Краљево активно учествује у 
раду локалних и савета за запошљавање младих, привред-
них и пословних савета, изради Стратегије развоја града 
Краљева, изради предлога уписне политике за територију 

Рашког округа. Учешће Филијале Краљево на сајмовима об-
разовања се подразумева. Ове године је први пут организо-
ван Сајам високог образовања, на коме су учествовале 22 
високошколске установе. Филијала Краљево је представила 
структуру незапослених лица на евиденцији по стручној 
спреми и могућностима за запошљавање. 

Стручна лица из филијале учествују на трибинама о 
избору будућег занимања, која се одржавајуу основним и 
средњим школама, и препоручују да се при упису води рачу-
на и о могућностима за запошљавање са одређеном струч-
ном спремом.

Кроз програм „Функционално основно образовање 
одраслих“ Филијала Краљево је активно сарађивала са 
овлашћеним школама, омогућавајући да угрожене групе на 
тржишту рада, лица без завршене основне школе, на првом 
месту Роми, добију макар основно образовање. Потписан је и 
протокол о сарадњи са центрима за социјални рад Краљева, 
Рашке и Врњачке Бање и очекује нас имплементација јавног 
позива за субвенције послодавцима који запошљавају корис-
нике новчане социјалне помоћи.

Да ли постоји неки вид сарадње на међународном 
тржишту рада?

- Велики број људи са територије Рашког округа живи 
и ради у иностранству. Приметно је велико интересовање 
радника медицинске струке за рад у Немачкој. Међутим, 
послодавци траже одређени ниво знања немачког језика, 
што најчешће недостаје нашим кандидатима. Зато је Фи-
лијала Краљево у предлогу обука за тржиште рада предло-
жила курсеве страних језика, пре свега немачког. Да бисмо 
квалитетно информисали наше странке о могућностима за-
пошљавања у иностранству и легалним начинима одласка 
у циљу заснивања радног односа, 2012. године отворен је 
Миграциони сервисни центар, у просторијама наше филија-
ле. Ту се могу добити информације о траженим занимањима 
на тржиштима великог броја земаља, правној процедури и 
потребним дозволама приликом запошљавања. 

Интересантно је да се и одређени број страних државља-
на запослио на територији Филијале Краљево, уз поштовање 
правне процедуре. Запошљавали су се углавном држављани 
Русије, Италије, Хрватске и Кипра, по струци економисти и 
кувари, а главни услов тражње за страном радном снагом је 
одлично познавање страних језика, закључује Снежана Пре-
лић, директорка Филијале Краљево НСЗ.

После завршене стручне праксе посао је 
добило чак 168 младих приправника, што је 

највећи број у Србији

Град Краљево је издвојио преко 30 милиона 
динара за програм стручне праксе за мла-
де, који су једна од најугроженијих група на 

тржишту рада 

Србислав Антонијевић 

 

САЈАМ ОБРАЗОВАЊА 

   У ОШ „IV краљевачки батаљон“, 14. маја, одржан је тра-
диционални Сајам образовања, на коме су средње школе 
из Краљева представиле своје наставне планове и про-
граме. Ученици завршних разреда основних школа били 
су у прилици да се упознају са понуђеним образовним 
профилима, да чују шта их очекује у средњој школи и виде 
практичне радове које су направили ученици средњих 
школа. Музичка школа „Мокрањац“ је извела пригодан 
културно-уметнички програм, са инструменталним насту-
пима и хорским певањем. 
  НСЗ Филијала Краљево је представила заинтересова-
ним ученицима и родитељима стање на тржишту рада, 
као и примере суфицитарних и дефицитарних занимања. 
Скренута је пажња на могућност професионалне оријен-
тације као једне од услуга НСЗ. 
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Влада Србије ће усвојити измене Закона о привати-
зацији, на предлог Министарства привреде, које ће 
се убрзо наћи у скупштинској процедури, изјавио је 
министар привреде Жељко Сертић и оценио да ће 

те законске измене омогућити лакшу својинску трансформа-
цију.

„Измене Закона о приватизацији омогућиће да се од-
ложи стечај и принудна наплата у 17 предузећа за највише 
годину дана, како би она могла да се успешно приватизују, 
затим да се поново уради процена имовине предузећа, у 
року од 30 дана после расписивања јавног позива за прива-
тизацију“, рекао је Сертић новинарима.

Сертић је прецизирао да је преостало да се приватизује 
укупно 526 предузећа, у којима има око 92.000 запослених, 
од којих ће 338 до 1. јула бити решено кроз стечај, поделу 
акција запосленима и брисање из евиденције. Истакао је да 
само 50 предузећа има укупне дугове од око четири ми-
лијарде евра, од чега половину потражује држава Србија.

„Од 338 предузећа - 189 је у стечају, 18 је са територије 
Косова и Метохије и на њих ће бити примењен Бриселски 
споразум, 24 предузећа из водопривреде ће бити пренета 
на Војводинаводе и Србијаводе, 23 ветеринарске станице ће 
бити пренете на локалне самоуправе, а и приватизација 72 
медија ће бити завршена до 1. јула“, казао је Сертић.

Статус заштићених од принудне наплате до краја месе-
ца има 97 предузећа. У металском и електро сектору и ру-
дарству је чак 47 предузећа са око 28.000 запослених.

Министар је рекао да је од почетка године до 1. маја 
објављено 12 јавних позива за приватизацију предузећа 
са око 5.400 запослених, а до 31. маја биће објављени јавни 
позиви за 33 предузећа, од којих је 28 у реструктурирању. 
Најавио је да ће 17 предузећа бити приватизовано под посеб-
ним условима, односно, под заштитом од принудне наплате 
потраживања, и то од момента када буду усвојене измене 
Закона о приватизацији до наредних годину дана. Сертић је 
нагласио да је врло важна сарадња са синдикатом и руко-
водствима предузећа, јер се до сада често дешавало да сама 
руководства предузећа нису имала интерес да се уђе у оз-
биљан процес приватизације.

Ко ће бити заштићен?
На списку 17 стратешких предузећа која ће бити 

заштићена од поверилаца у наредних годину дана су: ФАП из 
Прибоја, Пољопривредни комбинат Београд - ПКБ, Галеника, 
Политика АД, Фабрика мазива ФАМ из Крушевца, Петрохе-
мија, Рудник Ресавица, РТБ Бор, Памучни комбинат Јумко из 
Врања, Трајал из Крушевца, Икарбус из Београда, Каблови 
Јагодина, Прва петолетка из Трстеника (ППТ)-ТМО ад, ППТ 
Сервопуправљачи ад, ППТ Кочна техника ад и ППТ Заптивке 
ад из Трстеника.

„Треба сачувати све фирме које имају производњу, фи-
нални производ и тржиште. Пре свега мислим на фирме које 
имају инострано тржиште. Такве фирме су битне, јер од њи-
хове судбине зависе и стотине коопераната. Било би добро 
сачувату ИМР, ИМТ, Прву петолетку, Индустрију каблова Ја-
година, 14. октобар. Та предузећа стварају домаће производе, 
ту је јако мало увоза. Шансу, међутим, треба дати онима који 
могу од овог тренутка да послују позитивно. Мислим да би 
поједина предузећа имала шансу и ако би отишла у радни 

стечај“, сматра Љубиша Обрадовић, секретар Удружења за 
металску и електро индустрију ПКС.

Када је реч о фармацеутском сектору, нови рок, верују 
многи, заслужила је „Галеника“, као једини државни домаћи 
произвођач лекова.

„Галеникин производни асортиман је препознатљивог 
бренда, традиционално присутан на источноевропским тр-
жиштима“, каже Мирјана Вучићевић, секретар Удружења 
за фармацеутску привреду ПКС. Европским сертификатом о 
Доброј произвођачкој пракси, добијеним од Републике Сло-
веније, верификовано је да је процес производње и контроли-
сања лекова у Галеникином погону чврстих форми највишег 
технолошког нивоа, да располаже адекватним простором, 
опремом и кадром који обезбеђују да тржиште добија квали-
тетне, ефикасне и безбедне лекове. 

Договор или продаја
Са ивице стечаја предузећа ће се спасти уколико се 

повериоци договоре око унапред припремљеног плана ре-
организације (УППР) или пронађу сигурног купца. Тако се 
очекује да ће се повериоци РТБ „Бор“ договорити око његове 
реорганизације, док је извесно да ће ПКБ корпорација очиг-
ледно прећи у приватне руке, јер је јавни позив за продају 
скоро спреман.

Директор Агенције за приватизацију Љубомир Шуба-
ра истиче да је велики проблем у приватизацији створила 
процена капитала предузећа, урађена 31. децембра 2013. го-
дине, чије су вредности нереалне и зато морају да се праве 
нове процене. Шубара је, илуструјући какво је стање у поје-
диним некада великим гигантима, навео да рецимо ИМТ у 
Раковици има дугове који достижу 90 милиона евра, а та 
фабрика данас месечно направи 15 до 20 трактора, што није 
довољно ни да се покрију плате запослених.

ТЕМА БРОЈА   Измене Закона о приватизацији

Измене Закона о приватизацији омогућиће 
да се одложе стечај и принудна наплата у 

17 предузећа за највише годину дана, како би 
она могла да се успешно приватизују - Жељко 

Сертић

ШАНСА ЗА НОВИ ПОЧЕТАК
За 17 фирми које запошљавају око 21.000 људи биће омогућен рок од 

додатних годину дана за решавање имовинског статуса. Само 50 предузећа 
има укупне дугове од око четири милијарде евра, од чега половину 

потражује држава Србија. ИМТ дугује 90 милиона евра. Фабрика месечно 
направи 15 до 20 трактора, што није довољно ни за плате запослених



Бесплатна публикација о запошљавању 7 27.05.2015.  |  Број 623|   

„Омогућићемо да предузећа која имају шансу да се про-
дају своју продају и окончају, предузећа за која не постоје 
услови увешћемо у стечај, а тамо где не постоји услов да се 
реорганизују кроз стечај, вероватно банкрот и ликвидацију. 
Седамнаест предузећа ће се штитити до годину дана, зна-
чи није годину дана, него - до годину дана. Постоје реалне 
шансе да већ у наредна два или три месеца нека од преду-
зећа са тог списка од 17 приватизујемо, односно да се деси 

својинска трансформација у њима по једном од модела које 
предвиђа закон. Што се тиче ових 28 предузећа, они ће се 
штитити до 31. октобра, односно до оног тренутка када се у 
складу са законом оконча трећи позив за продају капитала“, 
каже Драган Стевановић, државни секретар Министарства 
привреде.  

Шта чека раднике
Министар привреде Жељко Сертић истакао је да је при-

ватизација преосталих државних фирми у Србији национал-
ни проблем, који није адекватно решаван најмање последњих 
15 година, а који ће одредити будућност целокупног српског 

друштва. Много је у том процесу тешкоћа, нерешених питања 
имовине, администрације, али и реалних проблема - како 
некоме продати фирму оптерећену дуговима, како радни-
ке не оставити на улици, а опет обезбедити држави некакав 
поврат од свих силних вишедеценијских улагања.

Радници државних предузећа која оду у стечај могу да 
рачунају на помоћ Транзиционог фонда, у коме је за отпрем-
нине обезбеђено 16 милијарди динара. Право на тај новац 
имају сви радници и сва предузећа у којима радници због 
различитих економских околности остану без посла. Мак-
симални износ је око 8.000 евра. Радници на располагању 
имају три модела социјалног програма. Могу се одлучити за 
200 евра по години радног стажа. Дуга опција је отпремнина 
до 500 евра по години стажа, али не већа од 8.000 евра, ако 
постоји договор са фирмом и трећа могућност је отпремнина 
од шест просечних зарада у Србији.

Сертић је апеловао на раднике који добију отпремни-
не да их не троше на текућу потрошњу, већ да инвестирају 
у своје запошљавање и запошљавање својих породица, како 
самостално, тако и удруживањем, кроз оснивање нових, ма-
лих фирми. 

„Имамо велики број добрих, квалитетних мајстора, који 
су научили послове и који могу да нађу своје место на тр-
жишту. Треба мало храбрости. Средстава ће имати. Ово је 
апел да се највећи део новца уложи у бољу будућност, а не за 
свакодневне издатке“, рекао је министар привреде.

Синдикати процењују да ће просечна отпремнина изно-
сити између 3.500 евра и 5.000 евра. Реч је углавном о љу-
дима у педесетим годинама, који немају услове за пензију, а 
знају да су мале шансе да их неко поново запосли.

„Ни максимална отпремнина од 8.000 евра није довољ-
на да државног радника претвори у приватника“, каже Дра-
гољуб Рајић, из Мреже за пословну подршку. Оснивачу пре-
дузећа је само 1.000 евра годишње потребно да издвоји за 
доприносе за себе, а где су запослени. За куповину озбиљније 
машине за металуршко сечење, рецимо, потребно је најмање 
15.000 евра, што према Рајићевом мишљењу има смисла 
само ако би се више радника удружило, основало фирму 
и набавило опрему. Онима који би да самостално уплове у 
воде предузетништва, Рајић предлаже отварање кафића, са-
мосталних трговинских радњи, специјализованих радњи за 
оправку, занатских радионица, фризерских и козметичких 
салона…

Милан Кнежевић, председник Асоцијације малих 
и средњих предузећа, сматра да се када је реч о отварању 
предузетничких радњи треба угледати на Запад и урадити 
анализу колико је таквих радњи потребно на одређени број 
становника, након чега се издаје прописани број дозвола за 
фирме. Уколико неко хоће да отвори предузетничку радњу 
може то да учини само ако откупи лиценцу од онога ко из 
одређеног разлога престаје да се бави тим бизнисом. „На тај 
начин државе воде рачуна о предузетницима и њиховој кон-
курентности“, сматра Кнежевић.

Од 338 предузећа, 189 је у стечају, 18 је са терито-
рије Косова и Метохије и на њих ће бити примењен 
Бриселски споразум, 24 предузећа из водопривреде 

ће бити пренета на Војводинаводе и Србијаводе, 23 
ветеринарске станице ће бити пренете на локалне 

самоуправе, а и приватизација 72 медија ће бити 
завршена до 1. јула ове године

Седамнаест предузећа ће бити заштићено 
до годину дана, значи није годину дана, него до 

годину дана - Драган Стевановић 

Весна Пауновић 

 
  Тешке последице за фирме
   „Актом владе за свако предузеће ће бити описано шта је 
то што би требало да се уради и у ком периоду. Дакле, неће 
сва предузећа имати тих годину дана заштите. Имаћемо 
јасно дефинисане тимове који ће да раде за свако пре-
дузеће и са спољним саветницима и са представницима 
стручне јавности овде у Србији“, казао је Сертић. 
   Петсто две фирме у реструктурирању, које је Влада по-
нудила на продају августа 2014. године, подељене су у 
четири групе. У првој групи је 17 фирми које су заштиће-
не од поверилаца следећих годину дана, у другој групи је 
поменутих 28, у трећој 117 којима заштита од поверилаца 
престаје 31. маја, а за преосталих 340 нема наде.
   „То значи да ће морати у стечај. Валидна документација 
је спремна за 28 фирми и за њих ћемо ових дана расписати 
други јавни позив за продају. Од 1. јуна државни и комер-
цијални повериоци могу да наплате своја потраживања. 
Ради се о милијардама евра дуга и тај стампедо нестр-
пљивих поверилаца могао би већ у првом налету, од 1. јуна, 
да збрише с лица земље све те фирме у којима ради око 
20.000 људи. Поред њих, још толико људи из других ком-
панија које не могу да нађу купца до краја године може да 
остане без посла. То значи да ће 40.000 људи из тих фирми 
ове године остати без посла“, упозорава министар.
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„Основна идеја новог закона о 
заштити наших грађана на раду у 
иностранству је да се лакше долази до 
посла, односно да се зна где се који за-
послени налази, како бисмо га лакше 
заштитили“, изјавио је помоћник ми-
нистра за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања Зоран Лазић.

„Није циљ да наше фирме и људи 
не иду да раде у иностранству, већ да 
ту област регулишемо“, рекао је за РТС 
Лазић. Он је објаснио да грађани на два 
начина могу легално да оду у иностран-
ство: запослени упућивањем од стране 
фирме, а незапослени преко агенција 
за запошљавање које послују легално 
и имају лиценцу и преко Националне 
службе за запошљавање.

„Незапослени који траже посао 
могу легално да оду преко НСЗ и при-
ватних агенција које се баве посредо-
вањем у запошљавању, међутим, по-
стоји и трећи начин - преко агенција 
које немају лиценцу, дају огласе, окупе 
људе, воде их у иностранство без икак-
вог реда, уговора, одузимају им пасоше. 
То је нешто што држава покушава да 
спречи“, рекао је Лазић.

Радна група коју је формирало 
надлежно министарство састоји се од 
представника других министарстава, 
релевантних организација и удружења 
послодаваца и од фебрура ради на 
тексту новог закона.

„Закон о заштити наших грађана 
на раду у иностранству донет је 1998. 
године. Застарео је и терминолошки и 
суштински, те не пружа довољно мо-
гућности за заштиту запослених. Ос-
новна идеја новог закона је да знамо 
где се који запослени налази, јер ако не 
знамо где се неко налази у иностран-

ству, не можемо да га заштитимо“, ис-
тиче Лазић. Како је навео, планирано је 
да будући послодавци на једном про-
писаном обрасцу попуне податке и то 
доставе Министарству рада. 

Према његовим речима, у обра-
зац ће се уносити сви подаци из АПР-а: 
колики је број запослених, где је место 
рада, који је уговор на основу кога раде, 
као и који је основ упућивања запосле-
ног. Послодавци ће морати да попуне 
и изјаву да су на прави начин припре-
мили запослене за рад у иностранству. 
Наиме, биће у обавези да обавесте за-
послене о свим правима и обавезама и 
информишу их о условима рада - коли-
ка је зарада, какав је смештај, исхрана, 
као и временске и политичке прилике.

Како је истакао Лазић, постојаће 
и особа за контакт на месту рада, којој 

ће запослени моћи да се обрати и која 
ће му дати бројеве телефона дипло-
матских конзуларних представника и 
Министарства рада. Лазић објашњава 
да ће се на тај начин лакше долазити до 
посла и додаје да ће се обрасци фирми 
које се јављају стављати на сајт, тако 
да ће у сваком тренутку грађани моћи 
да виде које наше фирме раде и где по-
стоји могућност рада у иностранству.

„Грађани сада могу да иду на рад у 
иностранство преко НСЗ и агенција које 
имају лиценцу и њима могу да се јаве 
за све информације“, објаснио је Лазић, 
додајући да највише наших људи ради 
на грађевини. Позвао је грађане да 
пријаве нерегуларности и додао да се 
увек могу обратити Министарству рада 
за информацију који послодавац има 
лиценцу, а који не и да ли су и са ким 
имали негативно искуство.

ЛАКШЕ ДО ПОСЛА   Ускоро нови закон о заштити наших грађана на раду у иностранству

РЕГИСТРОМ ЛОКАЦИЈА ДО СИГУРНОСТИ
„Основна идеја новог закона је да знамо где се који запослени налази, јер ако 

не знамо где се неко налази у иностранству, не можемо да га заштитимо“, 
објашњава помоћник министра за рад, запошљавање, борачка и социјална 

питања Зоран Лазић

Битна новина је и што 
ће послодавац бити у 
обавези да припреми 
запосленог: да га оба-
вести и информише о 

свим условима - колика је 
зарада, какав је смештај, 
исхрана, али и временске 
и политичке прилике, као 
и о свим правима и обаве-

зама
На обрасцу ће се налазити 
назив фирме која запошља-
ва радника у иностранству 
са свим подацима из АПР-а: 
колики је број запослених, 
где је место рада, на осно-
ву ког уговора раде и који је 

основ упућивања
запосленог
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На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању за 
случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10), члана 11 став 
1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа 
са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 9, 89 и 129 
Правилника о начину и критеријумима за спровођење мера активне поли-
тике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 12/12, 20/13, 69/14 и 27/15), пот-
писаног Споразума број 0301-1541-12/2015 од 19.05.2015. године, Одлуке 
о буџету Градске општине Пантелеј за 2015. („Сл. лист града Ниша“, бр. 
104/2014), а у складу са Локалним акционим планом запошљавања Град-
ске општине Пантелеј, бр. 39-7/15-01 од 14.03.2015. године

ГРАДСКА ОПШТИНА ПАНТЕЛЕЈ У САРАДЊИ СА НАЦИОНАЛНОМ 
СЛУЖБОМ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА ОБУКЕ НА 

ЗАХТЕВ ПОСЛОДАВЦА У 2015. ГОДИНИ, ЗА ПОСЛОДАВЦЕ 
СА ТЕРИТОРИЈЕ НИШАВСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Програм обуке на захтев послодавца подразумева учешће у финансирању 
обуке ради стицања знања и вештина потребних за обављање послова на 
конкретном радном месту, уколико на евиденцији незапослених Национал-
не службе за запошљавање – Филијале Ниш (у даљем тексту: Национална 
служба) нема лица са потребним знањима и вештинама.

Програм обуке на захтев послодавца подразумева:
- реализацију обуке у трајању до 3 месеца - 480 часова (у зависности 
од врсте, сложености послова и других елемената од значаја за трајање 
обуке), у складу са стандардима програма обука (стандарди програма обу-
ка налазе се на сајту НСЗ - www.nsz.gov.rs) и 
- заснивање радног односа са лицима која су са успехом завршила обуку. 
На основу образложеног захтева Националној служби, послодавац може 
да заснује радни однос са полазником обуке и за време трајања обуке, уз 
обавезу да након завршене обуке лице остане у радном односу минимум 
још 6 месеци.
Јавни позив за реализацију програма обуке на захтев послодавца предста-
вља основ за доделу de minimis државне помоћи.

II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

За реализацију обуке Национална служба, у складу са потписа-
ним Споразумом између Градске општине Пантелеј и Национал-
не службе - Филијале Ниш, исплаћује:
- послодавцу: средства за трошкове обуке, рачунајући цену часа у висини 
од 200,00 динара, a највише до 90.000,00 динара по полазнику;
- незапосленом полазнику обуке: месечну новчану помоћ у висини од 
6.000,00 динара и средства за трошкове превоза.
Национална служба врши обрачун и уплату доприноса за случај повре-
де на раду и професионалне болести, за незапослене полазнике обуке, у 
складу са законом.

Уговорена средства за реализацију програма Национална служ-
ба послодавцу може да исплати:
- једнократно (по истеку целог програма), без достављања средстава обез-
беђења уговорних обавеза или
- у две рате (прва по отпочињању обуке и друга по достављању доказа да 
су полазници обуке обучени и запослени), уз достављање средстава обез-
беђења уговорних обавеза.

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Услови
Право учешћа у реализацији програма обуке на захтев послодавца може 
остварити послодавац који припада приватном сектору под условом:
- да уредно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно 
социјално осигурање;
- да рачун није у блокади;
- да је измирио раније уговорне обавезе по програмима НСЗ, осим за оба-
везе чија је реализација у току;
- да обучава и запошљава незапослене који се воде на евиденцији Нацио-
налне службе Филијале Ниш- Градске општине Пантелеј, и који задовоља-
вају опште и посебне услове за укључивање на обуку;
- да има кадровске капацитете за реализацију програма обуке, односно 
обезбеди: инструктора који има одговарајућу стручну квалификацију и 
најмање 3 месеца радног искуства на пословима за које се лице обучава; 
да има техничке, просторне и друге капацитете за реализацију програма 
обуке, односно, да радни простор, техничка средства и опрема по функ-

ционалности одговарају величини образовне групе и у складу су са стан-
дардима посла за који се лица обучавају. 

Документација за подношење захтева:
- захтев за учешће у програму на прописаном обрасцу Националне службе 
(у 3 примерка);
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подно-
силац захтева није регистрован у АПР;
- обавештење Пореске управе о поднетој појединачној пореској пријави 
ППП ПД, у месецу који претходи месецу у коме је поднет захтев;
- извод из електронске базе података Пореске управе (ЕБП-ПУРС), оверен 
од стране послодавца, за пријаву поднету у месецу који претходи месецу у 
коме је поднет захтев;
- извод из банке о плаћеном порезу и доприносима за обавезно социјално 
осигурање за пријаву поднету у месецу који претходи месецу у коме је 
поднет захтев;
- писанo обавештење подносиоца захтева о свим другим de minimis држав-
ним помоћима које је добио у претходном трогодишњем фискалном перио-
ду;
- доказ о кадровским капацитетима за реализацију програма обуке, и то:
- доказ о квалификацијама инструктора (диплома, уверење, сертификат, 
лиценца и сл)
- доказ о дужини радног искуства инструктора на пословима за које се лице 
обучава (уговор о раду, потврда послодавца о радном искуству и сл).
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне 
за одлучивање о поднетом захтеву.

Начин подношења захтева
Захтев за учешће у програму обука на захтев послодавца са пратећом 
документацијом подноси се Национaлној служби за запошљавање Филија-
ли Ниш, Ратка Вукићевића 3.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању средстава за програм обуке на захтев послодавца 
доноси се на основу бодовне листе, на сваких 30 дана од објављивања 
Јавног позива, након провере и бодовања поднетих захтева послодаваца, 
све до утрошка средстава.

Провера поднетих захтева
Национална служба проверава усклађеност поднетог захтева и приложене 
документације са условима из Јавног позива. У циљу провере испуњености 
услова из Јавног позива по поднетом захтеву, Национална служба ће извр-
шити службени обилазак послодавца.

Посао се не чека, 
посао се тражи
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Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања захтева узимају се у обзир следећи критеријуми: 

Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе по програму обуке на захтев послодавца“, односи се на програме обука на захтев посло-
давца спроведене по јавним позивима Националне службе за запошљавање из 2011., 2012. и 2013. године.
Критеријум „Проценат запослених лица по завршетку програма обуке на захтев послодавца“ подразумева однос броја лица која су у периоду од 6 месе-
ци од завршетка програма задржана у радном односу код истог или су засновала радни однос код другог послодавца и броја незапослених лица која су 
била укључена у програм код подносиоца захтева. Наведене податке Национална служба ће утврдити на основу података из ЈИС-а Националне службе.
Уколико више послодаваца оствари исти број бодова применом наведених критеријума, предност ће се дати послодавцу који је остварио већи број бодо-
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ва код критеријума „Претходно коришћена средства Националне службе 
по програму обуке на захтев послодавца“, затим „Програм обуке“, затим 
„Кадровски капацитет“ и на крају критеријум „Просторни и технички капа-
цитети“. 
Динамика одлучивања 
Одлука о одобравању средства доноси се најкасније у року од 60 дана од 
дана подношења захтева. Национална служба у сарадњи са ЛС Градском 
општином Пантелеј задржава право да приликом одлучивања по подне-
том захтеву изврши корекцију броја лица, у складу са расположивим сред-
ствима која су дефинисана Споразумом између Филијале Ниш и Општине 
Пантелеј.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Градска општина Пантелеј, Национална служба и послодавац у року од 90 
дана од дана доношења одлуке о одобравању средстава закључују уговор, 
којим уређују међусобна права и обавезе. Датум отпочињања обуке мора 
бити након датума закључивања уговора са послодавцем.

Документација за закључивање уговора са послодавцем
У циљу закључивања уговора послодавац је у обавези да, у складу са дина-
миком исплате средстава, достави одговарајућа средства обезбеђења уго-
ворних обавеза, која могу бити:
• ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА:
- за одобрена средства у износу до 600.000,00 динара - две истоветне блан-
ко трасиране менице корисника средстава са два жиранта, меничне изјаве 
жираната и менично овлашћење; 
- за одобрена средства у износу од 600.001,00 динара и више - гаранција 
банке у вредности одобрених средства за трошкове обуке увећаних за 
50%, са роком важења од 15 месеци од дана издавања.
• ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:
- за одобрена средства у износу до 600.000,00 динара - две истоветне блан-
ко соло менице са меничним овлашћењима;
- за одобрена средства у износу од 600.001,00 динара и више - гаранција 
банке у вредности одобрених средства за трошкове обуке увећаних за 
50%, са роком важења од 15 месеци од дана издавања. 

Уз достављена средства обезбеђења неопходно је приложити:
- потврду о пријему захтева за регистрацију менице (за правна лица);
- фотокопију картона депонованих потписа код пословне банке, важећих 
у моменту пријема средстава обезбеђења и давања меничног овлашћења;
- фотокопију/очитану личну карту корисника средстава/жиранта. 

Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не старије од 
65 година, које има редовна месечна примања на име зараде или пен-
зије, независно од висине примања, као и физичко лице које самостално 
обавља делатност (предузетник), односно лице које самостално обавља 
делатности у складу са посебним законом (нпр. aдвокат, нотар, приватни 
извршитељ и сл.).
Након закључивања уговора са послодавцем, Општина Пантелеј, Нацио-
нална служба и полазник обуке закључују уговор којим се регулишу међу-
собна права и обавезе.

Документација за закључивање уговора са незапосленим полаз-
ником обуке:
- фотокопија/очитана лична карта полазника,
- фотокопија текућег рачуна полазника.

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац је у обавези да:
- обезбеди потребне кадровске, просторне, техничке и друге услове за реа-
лизацију програма обуке;
- обучи полазнике програма обуке за рад на пословима у складу са програ-
мом обуке и закљученим уговором и изда одговарајући сертификат;
- доставља Националној служби извештаје о присутности полазника на 
обуци, у складу са уговором;
- заснује радни однос са лицима најкасније у року од 8 дана од датума завр-
шетка обуке и достави доказе о томе;

- достави извештај о реализацији обуке и списак издатих сертификата, по 
завршетку обуке;
- задржи лица у радном односу најмање 6 месеци од датума заснивања 
радног односа након завршене обуке;
- омогући Националној служби и Општини Пантелеј контролу реализације 
уговорних обавеза;
- обавести Националну службу и Општину Пантелеј о свим променама које 
су од значаја за реализацију уговора у року од 8 дана од дана настанка 
промене;
- изврши замену лица са другим незапосленим лицем са евиденције Нацио-
налне службе, уколико полазник прекине обуку и уколико није прошло 
више од 20% од укупног фонда часова;
- изврши замену са другим незапосленим лицем са евиденције Националне 
службе, у року до 8 дана од дана престанка радног односа, за преостало 
време дефинисано уговором, продужено за период спроведене замене, у 
случају престанка радног односа лица по истеку периода обуке.

Послодавац који у току обуке не испуни уговором преузете обавезе, дужан 
је да Националној служби врати исплаћена средства увећана за припа-
дајућу камату од датума преноса средстава.

Послодавац који по истеку периода обуке не испуни уговором преузе-
те обавезе, дужан је да Националној служби врати средства у висини 
исплаћених средстава сразмерно неиспуњеној уговорној обавези, увећана 
за припадајућу камату од датума преноса средстава.

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о програму могу се добити у Националној служби за запо-
шљавање - Филијали Ниш, канцеларија бр. 39, 40 или 41, на тел. 501-272, 
501-273, 501-275, 501-276 и 501-277, на сајту: www.nsz.gov.rs или у Град-
ској општини Пантелеј, тел. 201-280. 

На основу Програма за запошљавање приправника на терито-
рији града Ниша („Службени лист града Ниша“, брoj 26/09), 
а у складу са Локалним акционим планом запошљавања гра-
да Ниша за 2015. годину („Службени лист града Ниша“, број 
11/2015 и 14/2015), начелник Управе за привреду, одрживи раз-
вој и заштиту животне средине, по овлашћењу градоначелника 
града Ниша, бр. 640-1/2015-01 од 27.02.2015. године

Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ ПОСЛОДАВАЦА У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЗАПО-
ШЉАВАЊА ПРИПРАВНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША ЗА 

2015. ГОДИНУ

Одлуком о буџету града Ниша за 2015. годину („Службени лист града 
Ниша“, број 102/2014 и 9/2015) за реализацију Програма запошљавања 
приправника на територији града Ниша, одређена су средства за финан-
сирање оспособљавања ради запошљавања приправника са најмање чет-
ворогодишњим високим образовањем (у даљем тексту: са високом струч-
ном спремом), вишим или високим трогодишњим образовањем (у даљем 
тексту: вишом стручном спремом) и средњом стручном спремом. Локалним 
акционим планом запошљавања града Ниша за 2015. годину, као једна од 
мера активне политике запошљавања предвиђено је и запошљавање при-
правника. Запошљавање приправника представља вид државне помоћи 
мале вредности (de minimis државна помоћ), коју додељује локална само-
управа преко надлежног органа. Корисник државне помоћи је послодавац 
који запошљава приправника и који је изабран по јавном позиву.

За време трајања приправничког стажа, послодавац остварује 
право на рефундирање новчаних средстава у месечном износу 
од: 
I 26.000 динара, нето-зараде приправника са најмање четворогодишњим 
високим образовањем, у трајању до 12 месеци, са свим плаћеним доприно-
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сима и порезом у складу са законом,
II 24.000 динара, нето-зараде приправника са вишим или високим трого-
дишњим образовањем, у трајању до 9 месеци, са свим плаћеним доприно-
сима и порезом у складу са законом и
III 22.000 динара, нето-зараде приправника са средњим образовањем, у 
трајању до 6 месеци, са свим плаћеним доприносима и порезом у складу 
са законом.

I ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Услови
На Јавни позив могу се пријавити само послодавци који припадају при-
ватном сектору, а обављају делатност на територији града Ниша и имају 
потребу да запосле приправнике са високом, вишом или средњом струч-
ном спремом, под условом:
• да уредно измирују обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно 
социјално осигурање; 
• да рачун није у блокади;
• да су измирили раније уговорне обавезе по програмима Приправници 
град Ниш;
• да имају најмање једно запослено лице; 
• да оспособљавају незапосленог са евиденције Националне службе 
Филијале Ниш, који: има средње, више или високо образовање; нема рад-
ног искуства у струци или нема довољног радног искуства за стицање усло-
ва за полагање стручног испита; није био у радном односу код послодавца 
- подносиоца захтева, у периоду од 6 месеци пре подношења захтева; 
• да има кадровске и друге капацитете за стручно оспособљавање при-
правника, односно има запосленог ментора који, уколико позитивним 
прописима није другачије одређено, испуњава следеће услове: има одго-
варајућу струку, најмање je истог нивоа образовања као и лице које се 
оспособљава и има најмање 12 месеци радног искуства у струци. 

II ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА:

• захтев за финансирање на прописаном обрасцу - 3 примерка
• документ о регистрацији
• одлука да обављају делатност на територији града Ниша или решење о 
регистрованом издвојеном простору
• обавештење Пореске управе о поднетој појединачној пореској пријави 
ППП ПД за месец који претходи месецу у коме је поднет захтев
• извод из електронске базе података Пореске управе (ЕБП-ПУРС), оверен 
од стране послодавца, за пријаву поднету за месец који претходи месецу у 
коме је поднет захтев
• извод из банке о исплаћеној плати и плаћеном порезу и доприносима за 
обавезно социјално осигурање, за пријаву поднету за месец који претходи 
месецу у коме је поднет захтев
• за предузетника - уверење из Пореске управе о измиреним порезима и 
доприносима за обавезно социјално осигурање, закључно са претходним 
месецом у односу на месец подношења захтева
• доказ о кадровским капацитетима за стручно оспособљавање лица, и то: 
доказ о запослењу ментора код подносиоца захтева (фотокопија радне 
књижице, уговор о раду и пријава на осигурање), доказ о квалификација-
ма ментора (диплома, уверење), доказ о радном искуству ментора у струци 
(уговор о раду, пријава на осигурање).

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне 
за одлучивање о захтеву подносиоца.

Начин подношења захтева
Захтеви за учешће на Јавном позиву подносе се Националној служби за 
запошљавање - Филијала Ниш, Улица Ратка Вукићевића 3, канцеларије 
бр. 39, 40 и 41.

III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о спровођењу програма Приправници град Ниш, доноси се на осно-
ву провере и бодовања поднетих захтева за учешће у програму. 

Провера поднетих захтева
Национална служба проверава усклађеност поднетог захтева и приложене 
документације са условима из Јавног позива. У циљу провере испуњености 
услова из Јавног позива по поднетом захтеву, Национална служба задржа-
ва право да изврши службени обилазак послодавца.

Критеријум „Претходно коришћена средства по програмима Приправници 
град Ниш односи се на програм Приправника град Ниш из 2010., 2011. и 
2012. године. Критеријум „Проценат запослених лица по завршетку про-
грама Приправници град Ниш подразумева проценат запослених приправ-
ника по завршетку програма (запослење у року од 6 месеци од завршетка 
програма). 

Уколико више послодаваца оствари исти број бодова применом наведених 
критеријума, предност ће се дати послодавцу који је остварио већи број 
бодова код критеријума „Претходно коришћена средства Приправници 
град Ниш“, затим „Кадровски капацитети“ и на крају критеријум „Дужина 
обављања делатности“. 

Критеријуми за бодовање захтева биће објављени на огласној табли 
Филијале Ниш, даном објављивања Јавног позива. У року од 15 дана по 
окончању Јавног позива утврдиће се број и квалификациона структура 
приправника који могу бити запослени, донети Одлука о избору послода-
ваца и објавити на огласној табли Националне службе за запошљавање - 
Филијала Ниш, Улица Ратка Вукићевића 3, огласној табли органа и служби 
Града, Улица Николе Пашића 24. 

Рок за одлучивање 
Одлуку о избору послодаваца којима се одобравају средства за запошља-
вање приправника доноси начелник Управе за привреду, одрживи развој 
и заштиту животне средине, на предлог Комисије за разматрање пријава 
послодаваца на Јавном позиву за учешће послодаваца у реализацији про-
грама запошљавање приправника на територији града Ниша, а на основу 
бодованих и рангираних захтева послодаваца, у року од 15 дана од дана 
завршетка Јавног позива. 
Комисија за разматрање пријава послодаваца задржава право да при-
ликом одлучивања по поднетом захтеву изврши корекцију броја лица, у 
складу са расположивим средствима опредељеним по овом програму, а 
на основу Правилника о начину и критеријумима за спровођање мера АПЗ 
(„Службени гласник РС“, бр. 27/2015).

IV ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВЦА

• да у року од 10 дана од дана добијања Одлуке о одобравању средстава за 
програм приправника заснује радни однос са приправником на одређено 
време, зависно од стручне спреме приправника и достави доказе Филијали 
Ниш о истом;
• да закључи уговор о коришћењу средстава, након достављања доказа о 
заснивању радног односа са приправником, којим се уређују права и оба-
везе корисника средстава, приправника и Града;
• да оспособи приправникa за самосталан рад у струци;
• да приправнику организује, односно, омогући полагање приправничког/
стручног испита;
• да приправнику изда сертификат/уверење о стручној оспособљености;
• да редовно исплаћује плату, порезе и доприносе запосленом лицу - при-
правнику;
• да Националној служби у року који је дефинисан уговором достави захтев 
за рефундацију зараде приправника, у супротном губи право на рефунди-
рање средстава за тај месец и за последицу има раскид уговора;
• да представницима Националне службе за запошљавање - Филијала Ниш 
и Управе за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине омогући 
обилазак својих радних просторија пре доношења одлуке о финансирању, 
ради увида у услове у којима ће се реализовати и стручно оспособљавати и
• да представницима Националне службе за запошљавање - Филијала Ниш 
и Управе за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине омогући 
контролу реализације уговорних обавеза.
Рок за подношење документације послодавца је 15 дана од дана објављи-
вања овог позива у огласном листу НСЗ „Послови“, на сајту НСЗ и на сајту 
града Ниша.
Непотпуна и неблаговремена документација неће се узимати у разма-
трање.
Додатне информације и обавештења заинтересовани могу добити непо-
средно у Националној служби за запошљавање - Филијала Ниш или на 
бројеве телефона: 018/501-275, 501-276, 501-277, 501-272 и 501-273, као 
и у Управи за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине, тел. 
018/504-650 и 018/504-693.

www.nsz.gov.rs
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Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања поднетих захтева узимају се у обзир следећи критеријуми: 

Посао се не чека, 
посао се тражи

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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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

260

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
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ВЛАДА
Служба за управљање кадровима

Београд

На основу члана 68 став 1, а у вези са чланом 54 став 
1 Закона о државним службеницима („Службени глас-
ник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 
64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), чла-
на 17 став 2 и члана 20 Уредбе о спровођењу интер-
ног и јавног конкурса за попуњавање радних места 
у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 
41/07 - пречишћени текст и 109/09), Служба за упра-
вљање кадровима оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

Орган у коме се попуњава положај: Министар-
ство финансија - Пореска управа, Београд

Положај који се попуњава:

Помоћник директора Пореске управе
Сектор за порескоправне послове и координацију у 

Министарству финансија - положај у петој групи

Опис послова: руководи радом Сектора; планира, 
организује, обједињава и усмерава рад Сектора; рас-
поређује послове на уже унутрашње организационе 
јединице; обезбеђује законито, правилно и благо-
времено извршавање послова из делокруга Сектора; 
пружа потребну стручну помоћ запосленима у Сек-
тору; спроводи на нивоу Сектора основна стратешка 
опредељења и усаглашава их са стратегијом Порес-
ке управе; по усмерењу директора Пореске управе 
сарађује са државним и међународним органима и 
организацијама и унутрашњим јединицама Порес-
ке управе; одлучује о жалбама изјављеним против 
решења донетих у пореском поступку и о ванредним 
правним лековима Центра за велике пореске обвез-
нике, Филијале Косовска Митровица и припадајућих 
експозитура, као и против решења донетих у поступ-
ку контроле мењачких и девизних послова и игара 
на срећу; обавља и друге послове у вези са делокру-
гом Сектора, као и послове које му повери директор 
и заменик директора Пореске управе.

Услови: стечено високо образовање из научне, 
односно стручне области правне или економске нау-
ке на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 EСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање 4 године 
или специјалистичким студијама на факултету; нај-
мање 9 година радног искуства у струци; положен 
државни стручни испит за рад у државним органима; 
држављанство Републике Србије; да учеснику кон-
курса раније није престајао радни однос у државном 
органу због теже повреде дужности из радног односа 
и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест 
месеци.

У изборном поступку проверавају се: познавање 
области из делокруга Сектора за порескоправне 
послове и координацију у Министарству финансија, 
стручна оспособљеност за рад на положају и вештина 
комуникације - увидом у податке из пријаве и разго-
вором; вештина аналитичког резоновања и логичког 
закључивања, организационе способности и вешти-
на руковођења - посредно, путем стандардизованих 
тестова.
Трајање рада на положају и место рада: Рад на 
положају траје пет година, а место рада је Београд, 
Саве Машковића број 3-5.

Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за 
подношење пријаве на конкурс је 8 дана. Рок почиње 
да тече наредног дана од дана када је конкурс огла-
шен у периодичном издању огласа Националне служ-
бе за запошљавање.

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

Докази који се прилажу уз пријаву на јавни 
конкурс: уверењe о држављанству; извод из мати-
чне књиге рођених; диплома о стручној спреми; 
исправе којима се доказује радно искуство у струци 
(потврде, решења и други акти из којих се види на 
којим пословима, са којом стручном спремом и у ком 
периоду је стечено радно искуство); радна књижица; 
уверење о положеном државном стручном испиту за 
рад у државним органима (лица са положеним право-
судним испитом уместо уверења о положеном држав-
ном стручном испиту достављају уверење о положе-
ном правосудном испиту).

Лице које нема положен државни стручни испит 
може да поднесе пријаву на конкурс, с тим што је 
дужно да пријави полагање тог испита у Министар-
ству државне управе и локалне самоуправе у року од 
5 дана од дана истека рока за подношење пријава на 
конкурс и да Служби за управљање кадровима дос-
тави доказ о положеном државном стручном испиту 
у року од 20 дана од дана истека рока за подношење 
пријава на конкурс за попуњавање положаја.

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотоко-
пији која је оверена у општини или суду или од јавног 
бележника.

Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: 
Влада, Служба за управљање кадровима, 11070 Нови 
Београд, Булевар Михајла Пупина 2, са назнаком „За 
јавни конкурс - попуњавање положаја (навести назив 
положаја за који се подноси пријава)”.

Лице задужено за давање обавештења о кон-
курсу: Дуња Даниловић, тел. 011/313-09-69, Служба 
за управљање кадровима.

Администрација и управа 
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У Служби за управљање кадровима се може изврши-
ти увид у делокруг рада положаја који се попуњава.

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

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

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

БЕОГРА Д
ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

11000 Београд, Његошева 77
тел. 011/3081-540

Помоћник за послове протокола и односе 
са грађанима

на одређено време ради замене привремено 
одсутног запосленог, до повратка са боловања

УСЛОВИ: ВСС, 1 година радног стажа; положен струч-
ни испит; познавање рада на рачунару; коришћење 
програма MC Word и MC Excel; коришћење интер-
нета и електронске поште, држављанство Републи-
ке Србије; да је кандидат пунолетан; да има општу 
здравствену способност; да има прописану стручну 
спрему; да није осуђиван 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. Уз својеручно потписану 
пријаву на радно место са биографијом и наводима о 
досадашњем радном искуству прилажу се у оригина-
лу (осим радне књижице) или овереној фотокопији 
следећи докази: уверење о држављанству (не ста-
рије од шест месеци); извод из матичне књиге рође-
них (на новом обрасцу бр. 6, са холограмом); диплома 
којом се потврђује стручна спрема; радна књижица 
и доказ о радном стажу/искуству у струци. Изабрани 
кандидат се обавезује да у најкраћем року од дана 
пријема у радни однос, а најкасније у року од 10 дана, 
достави уверење о здравственом стању и уверење 
Министарства унутрашњих послова да није осуђиван 
за кривично дело на безусловну казну затвора од нај-
мање шест месеци или за кажњиво дело које га чини 
неподобним за обављање послова у државном орга-
ну. У супротном, радни однос ће му престати у складу 
са одредбама закона о радним односима у државним 
органима. Пријаве се подносе на наведену адресу 
Управе градске општине Врачар - Служба за финан-
сијске и заједничке послове, са назнаком: „Пријава 
на оглас за пријем у радни однос”. Лице задужено за 
давање обавештења о огласу: Александар Љубоје-
вић, телефон 011/3081-540, Служба за финансијске и 
заједничке послове. Пријаве уз које нису приложени 
сви потребни докази у оригиналу или овереној фото-

копији - непотпуне, као и неблаговремене пријаве, 
биће одбачене. Сви изрази, појмови, именице, при-
деви и глаголи у овом огласу који су употребљени 
у мушком роду, односе се без дискриминиције и на 
особе женског пола.

ЈАГОДИНА
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СВИЛАЈНАЦ

35210 Свилајнац, Светог Саве 62

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора Центра за социјални рад може 
бити именован држављанин Републике Србије, који 
је стекао високо образовање на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне сту-
дије), односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године и одговарајући академски, 
односно стручни назив утврђен у области правних, 
економских, психолошких, педагошких и андрагош-
ких и социолошких наука, односно стручни назив 
дипломирани социјални радник и има најмање пет 
година радног искуства у струци, да се против њега 
не води кривични поступак за кривично дело које га 
чини неподобним за обављање послова директора и 
да за исто такво дело није правоснажно кажњаван 
на безуслову казну затвора; да за мандатни период 
на који се врши избор поднесе програм рада Цен-
тра. Мандат директора траје четири године и исто 
лице може бити поново именовано за директора. 
Директора именује надлежни орган јединице локал-
не самоуправе, на основу конкурса, по прибављеном 
мишљењу управног одбора центра за социјални рад 
и сагласности министарства надлежног за социјал-
ну заштиту. Пријаве са документима о испуњавању 
услова тражених овим конкурсом, који морају ориги-
нал, не старији од шест месеци или оверене фото-
копије, доставити на горенаведену адресу, у року од 
15 дана по објављивању конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у обзир приликом 
одлучивања о избору.

КРАГУЈЕВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

34310 Топола, Булевар краља Александра I  9 
тел. 034/811-008 лок. 203 и 034/811-698

Руководилац Одељења за привреду, буџет, 
трезор и друштвене делатности 

на одређено време до повратка радника са боловања

УСЛОВИ: Општи услови које кандидат треба да 
испуњава сходно члану 6 Закона о радним односи-
ма у државним органима (,,Службени гласник РС”, бр. 
48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02 и 49/05) су: 
да је држављанин Републике Србије; да је пуноле-
тан; да има општу здравствену способност; да има 
високу стручну спрему: стечено високо образовање 
из научне области економске науке на студијама дру-
гог степена (дипломске академске студије - мастер, 
специјалистичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно на основним студијама 
у трајању од најмање од 4 године, најмање 5 годи-
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на радног искуства у струци, положен испит за рад у 
органима државне управе; да није осуђиван за кри-
вично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним 
за обављање послова у државном органу; да испуња-
ва друге услове утврђене законом, другим прописима 
или актом о систематизацији радних места у органу. 
Уз пријаву - молбу на оглас кандидат обавезно под-
носи следећа документа: оверену фотокопију дипло-
ме о стеченој стручној спреми; извод из матичне 
књиге рођених (оверена фотокопија, не старија од 6 
месеци); уверење о држављанству Републике Србије 
(оверена фотокопија, не старија од 6 месеци); уве-
рење о здравственој способности (не старије од шест 
месеци); уверење да кандидат није осуђиван за кри-
вично дело на безусловну казну затвора од најмање 
6 месеци или за кривично дело које га чини неподоб-
ним за обављање послова у државном органу (уве-
рење издаје полицијска управа); уверење да про-
тив лица није покренута истрага и да није подигнута 
оптужница (уверење издаје надлежни суд). Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узимати у раз-
матрање. Пријаве предати на писарници Општинске 
управе општине Топола или слати на адресу Булевар 
краља Александра I 9, 34310 Топола, са назнаком: 
„За оглас“, у року од 8 дана од дана објављивања 
огласа. Контакт телефон: 034/811-008, локал 203 и 
034/811-698 (начелник Општинске управе општине 
Топола).

ОПШТИНСКА УПРАВА 
ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

34310 Топола, Булевар краља Александра I  9 
тел. 034/811-008 лок. 203 и 034/811-698

Контролор ликвидатор
у Одељењу за привреду, буџет, трезор и друштвене 

делатности, на одређено време до повратка радника 
са боловања

УСЛОВИ: Општи услови које кандидат треба да 
испуњава сходно члану 6 Закона о радним односи-
ма у државним органима (,,Службени гласник РС”, бр. 
48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02 и 49/05) су: 
да је држављанин Републике Србије; да је пуноле-
тан; да има општу здравствену способност; да има 
IV степен стручне спреме економског смера, 3 године 
радног искуства, положен испит за рад у органима 
државне управе; 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 испуња-
ва друге услове утврђене законом, другим прописима 
или актом о систематизацији радних места у органу. 
Уз пријаву - молбу на оглас кандидат обавезно подно-
си следећа документа: оверену фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми; извод из матичне књиге 
рођених (оверена фотокопија, не старија од 6 месе-
ци); уверење о држављанству Републике Србије (ове-
рена фотокопија, не старија од 6 месеци); уверење о 
здравственој способности (не старије од шест месе-
ци); уверење да није осуђиван за кривично дело на 
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за 
кривично дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу (уверење издаје поли-

цијска управа); уверење да против лица није покре-
нута истрага и да није подигнута оптужница (уверење 
издаје надлежни суд). Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве пре-
дати на писарници Општинске управе општине Топо-
ла или слати на адресу Булевар краља Александра I 
9, 34310 Топола, са назнаком: „За оглас“, у року од 
8 дана од дана објављивања огласа. Контакт теле-
фон: 034/811-008 локал 203 и 034/811-698 (начелник 
Општинске управе општине Топола).

НОВИ С А Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ЦЕНТАР ЗА ПОРОДИЧНИ

СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ НОВИ САД
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16

Секретар

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године и одговарајући академ-
ски, односно стручни назив утврђен у области прав-
них наука, радно искуство у струци најмање 3 годи-
не, познавање рада на рачунару, други општи услови 
прописани законом.

Шеф рачуноводства

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године и одговарајући академ-
ски, односно стручни назив економске струке, радно 
искуство у струци најмање 3 године, познавање рада 
на рачунару, други општи услови прописани законом. 

ОСТАЛО: Рок за достављање пријава је 8 дана од 
дана објављивања огласа. Пријаве са доказима о 
испуњавању услову доставити на адресу: Центар за 
породични смештај и усвојење Нови Сад, 21000 Нови 
Сад, Булевар Михајла Пупина 16, са назнаком: „За 
оглас“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ОПШТИНСКА УПРАВА

21235 Темерин, Новосадска 326
тел. 021/843-888

Послови пријема поднесака у области 
друштвене бриге о деци

на одређено време, за период до 2 године, због 
повећаног обима посла

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за 
пријем у радни однос предвиђене законом и Пра-
вилником о унутрашњој организацији и систематиза-
цији радних места у Општинској управи, и то: да је 
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држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да 
има општу здравствену способност, да није осуђи-
ван за кривично дело на безусловну казну затвора од 
најмање шест месеци за кажњиво дело које га чини 
неподобним за обављање послова у државном орга-
ну, IV степен стручне спреме - средња стручна спре-
ма природног смера, положен стручни испит за рад 
у државним органима и најмање једна година рад-
ног искуства. Непотпуне и неблаговремене молбе се 
неће разматрати. Пријаве треба поднети начелнику 
Општинске управе општине Темерин, у року од осам 
дана од дана објављивања огласа.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
21235 Темерин, Новосадска 403

тел. 021/843-550

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора Центра за социјални рад 
општине Темерин може бити именован државља-
нин Републике Србије, који је стекао високо образо-
вање на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије, спе-
цијалистичке струковне студије), односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године 
и одговарајући академски, односно стручни назив 
утврђен у области правних, економских, психолош-
ких, педагошких и андрагошких и социолошких нау-
ка, односно стручни назив дипломирани социјални 
радник и да има најмање пет година радног иску-
ства у струци. Мандат директора за социјални рад 
општине Темерин траје четири године. Кандидати уз 
пријаву достављају: пријаву, својеручно потписану, 
са биографијом и наводима о досадашњем радном 
искуству; оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству; оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених; оригинал или 
оверену фотокопију доказа о одговарајућој стручној 
спреми (оригинал или фотокопија дипломе); доказ о 
радном искуству - најмање пет година радног иску-
ства у струци, уверење да кандидат није осуђиван; 
уверење да се против кандидата не води кривични 
поступак, односно да није поднет захтев за спро-
вођење истраге или одређених истражних радњи, да 
није подигнута оптужница или оптужни предлог за 
кривична дела за која се гоњење предузима по служ-
беној дужности; лекарско уверење о општој здрав-
ственој способности (по одабиру кандидата). Канди-
дат за директора Центра за социјални рад општине 
Темерин уз прописану документацију подноси Про-
грам рада за мандатни период на који се врши избор. 
Рок за подношење пријаве на конкурс је 15 дана и 
почиње да тече наредног дана од дана оглашавања 
јавног конкурса у публикацији „Послови“. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве се неће разматрати. 
Пријаву са потребном документацијом доставити на 
адресу: Центар за социјални рад општине Темерин, 
Новосадска 403, 21235 Темерин, са назнаком: „За јав-
ни конкурс за именовање директора“.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
ОПШТИНА ТИТЕЛ

ОПШТИНСКА УПРАВА
21240 Тител, Главна 1

тел. 021/860-165

Оглас објављен 13.05.2015. године у публика-
цији „Послови“, поништава се за радно место: 
послови Кабинета председника опшине, орга-
низациона јединица: Заједничка служба орга-
на општине Тител, за једног извршиоца. У пре-
осталом делу оглас остаје непромењен.

ПАНЧЕВО
ГРАД ПАНЧЕВО

ГРАДСКА УПРАВА
26000 Панчево, Трг краља Петра I 2-4

Комунални инспектор
на одређено време ради замене привремено 

одсутног запосленог

УСЛОВИ: Посебни услови: високо образовање другог 
степена, односно завршене мастер академске студије 
или високо образовање стечено у складу са прописи-
ма који су важили до ступања на снагу закона којим се 
уређује високо образовање и које је законом изједна-
чено са академским називом мастер, високо образо-
вање првог степена, виша стручна спрема, положен 
стручни испит за рад у органима државне управе, 3 
године радног искуства и поседовање возачке доз-
воле Б категорије; да је кандидат држављанин Репу-
блике Србије, да је пунолетан, да поседује општу 
здравствену способност, да није осуђиван за кривич-
но дело на безусловну казну затвора од најмање 6 
месеци или за кажњиво дело које га чини неподоб-
ним за обављање послова у Градској управи. Прија-
ве на оглас за заснивање радног односа на одређено 
време са доказима о испуњавању услова у погле-
ду општих и посебних услова из огласа, осим дока-
за о општој здравственој способности и положеном 
стручном испиту за рад у органима државне управе, 
подносе се у року од 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са дока-
зима о испуњавању услова из огласа могу се предати 
лично у Градском услужном центру или путем поште, 
на адресу: Градска управа града Панчева, Трг краља 
Петра I  2-4.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ОПШТИНЕ ИРИГ

22406 Ириг, Николе Тесле 4 
тел. 022/ 2-462-750

e-mail: csririg@open.telekom.rs

Оглас објављен 20.05.2015. године у публика-
цији „Послови“ поништава се у целости. 

Администрација и управа 

Национална служба 
за запошљавање
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ВРАЊЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА
17530 Сурдулица, Краља Петра I 1

Начелник Општинске управе општине 
Сурдулица

на период од 5 година

УСЛОВИ: Општинско веће општине Сурдулица, на 
основу члана 46 став 1 тачка 7, члана 55 и члана 56 
став 1 Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 
РС“, бр. 129/07), члана 6 Закона о радним односим 
у државним органима („Сл. гласник РС“ бр. 48/91, 
66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05 и 79/05) и 
члана 2 и члана 14 Пословника о раду Општинског 
већа општине Сурдулица („Сл. гласник Пчињског 
округа“, бр. 34/08), расписује оглас за начелника 
Општинске управе општине Сурдулица. Кандидат 
за начелника Општинске управе треба да испуњава 
следеће услове: VII степен стручне спреме - правни 
факултет, положен државни испит за рад у органима 
државне управе, најмање 5 година радног искуства 
у струци, да је држављанин Републике Србије, да је 
пунолетан, да има општу здравствену способност, да 
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну 
затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело 
које га чини неподобним за обављање послова у 
државном органу. Рок за подношење пријава је 15 
дана од дана оглашавања у публикацији „Послови“. 
Пријаве са доказима о испуњености наведених усло-
ва подносе се писарници Општине Сурдулица, Краља 
Петра I 1.Тражену документацију доставити у орги-
налу или оверену код надлежних органа. Неблаго-
времене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне 
пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потреб-
ни докази о испуњености услова, неће бити узете у 
разматрање.

ОПШТИНСКА УПРАВА
Бујановац, К. Петровића 115

тел. 017/651-103

Начелник Одељења за инспекцијске 
послове

на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: академске студије другог степена - мас-
тер, струковне специјалистичке, специјалистичке 
струковне студије, високо образовање стечено на 
академским студијама у трајању од најмање 4 годи-
не - правни, економски, пољопривредни факултет 
или образовни факултет, три године радног иску-
ства и положен стручни испит. Поред горенаведених 
посебних услова, кандидат треба да испуњава и сле-
деће услове из члана 6 Закона о радним односима 
у државним органима: да је држављанин Републике 
Србије, да је пунолетно лице, да има општу здрав-
ствену способност, да има прописану стручну спрему, 
да није осуђиван за кривично дело на безусловну каз-
ну затвора најмање до шест месеци или за кажњиво 
дело које га чини неподобним за обављање послова 
у државном органу. Рок за пријављивање на оглас је 
8 дана од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови“. Пријаве се подносе на адресу: Општина 

Бујановац, Општинска управа, 17520 Бујановац, К. 
Петровића 115 или се непосредно предају у писар-
ници Општинске управе Бујановац, на истој адреси. 
Контакт телефон за додатне информације: 017/651-
103. Некомплетне и неблаговремене пријаве на оглас 
неће се разматрати.

ЗАЈЕЧАР
ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР „КЊАЖЕВАЦ“

19350 Књажевац, Карађорђева 55
тел. 019/731-698

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике 
Србије који је стекао високо образовање на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године и одговарајући 
академски, односно стручни назив утврђен у области 
правних, психолошких, педагошких и андрагошких 
наука, специјалне едукације и рехабилитације, соци-
олошких, политичких, економских или медицинских 
наука и да има најмање пет година радног искуства у 
струци. Кандидат уз пријаву подноси: програм рада за 
мандатни период, уверење да је држављанин Србије, 
уверење да није под истрагом и да није кривично 
осуђиван, доказ о радном искуству у струци, оверену 
фотокопију дипломе, биографију. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 15 дана од дана објављивања. 
Пријаву са доказима о испуњености услова конкурса 
доставити на адресу: Геронтолошки центар „Књаже-
вац“, Карађорђева 55, 19350 Књажевац, са назнаком: 
„Конкурс за директора - за Управни одбор“, тел. за 
информације: 019/731-698.

ЗРЕЊАНИН
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СЕЧАЊ

23240 Сечањ, Вожда Карађорђа 57

Послови буџета и трезора

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне 
области економске науке на студијама другог степена 
(дипломске академске студије - мастер, специјалис-
тичке академске студије, специјалистичке струковне 
студије), односно на основним студијама у трајању од 
најмање 4 године, положен државни стручни испит 
за рад у органима државне управе, радно искуство од 
најмање три године.

Послови друштвене бриге о деци, 
ученичком и студентском стандарду и 

борачко-инвалидској заштити

УСЛОВИ: стечено високо образовање на студијама 
другог степена (дипломске академске студије - мас-
тер, специјалистичке академске студије, специјалис-
тичке струковне студије), односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање 4 године, правне науке, 
положен државни стручни испит за рад у органима 
државне управе; радно искуство од најмање 3 године 
на истим или сличним пословима.

Администрација и управа 
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Послови економа

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, особа са инвали-
дитетом, најмање IV степен телесног оштећења. 

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава на конкурс је 8 
дана од дана објављивања. Докази који се прилажу: 
пријава са биографијом, држављанство (оригинал 
или оверена фотокопија), извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија), дипло-
ма којом се потврђује стручна спрема која је наве-
дена у условима за радно место (оригинал или ове-
рена фотокопија), уверење о положеном државном 
стручном испиту, уверење да кандидат није осуђи-
ван за кривично дело на безусловну казну затвора 
од најмање шест месеци или за кажњиво дело које 
га чини неподобним за обављање послова у држав-
ном органу, доказ о радном искуству (оригинал или 
оверена фотокопија), решење о утврђивању инва-
лидности (оригинал или оверена фотокопија). Молбе 
слати на адресу: Општинска управа општине Сечањ, 
Вожда Карађорђа 57, 23240 Сечањ. Контакт телефон: 
023/842-060.

       Трговина и услуге

ПП „БРАНКОВИНА“
11000 Београд, Узун Миркова 7

тел. 063/480-000

Помоћна радница у кухињи
на одређено време

УСЛОВИ: II или I степен стручне спреме, 6 месеци 
радног искуства у кухињи. Заинтересовани кандида-
ти треба да се јаве на број телефона: 063/480-000. 
Рок за пријављивање је 30 дана од дана објављи-
вања огласа.

OLYMPUS PLAZA FOOD PARKS YU DOO 
11235 Мали Пожаревац, Ауто-пут Београд - Ниш

тел. 060/644-98-42, 060/644-98-37
e-mail: n.nikolic@olympusplaza.rs

Радник у снек-бару
за рад у Суботици, на одређено време 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: III, IV степен било ког занимања, без обзи-
ра на радно искуство, возачка дозвола Б категорије, 
рад у сменама, ноћни рад, исхрана обезбеђена. Проб-
ни рад 15 дана. Јављање кандидата на горенаведи 
контакт телефон или слање пријаве на горенаведену 
и-мејл адресу. Рок за пријаву: до 19.06.2015. године.

“SAYA GROUP” DOO
11070 Нови Београд, Сурчинска 94

тел. 060/7005-602

Продавац

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било ком зани-
мању, познавање рада на рачунару (Windows, MS 
Office), радно искуство 6 месеци у салону керамике 
или слично, пробни рад 1 месец.

Магационер

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било ком зани-
мању, радно искуство 6 месеци, пробни рад 1 месец.

“ЈУГОПРЕВОЗ” АД ВЕЛИКА ПЛАНА
11320 Велика Плана, Алексе Шантића 2

тел. 026/ 514-336
e-mail: pravnik@jugoprevoz.rs

Дипломирани инжењер саобраћаја
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, саобраћајни 
факултет, познавање рада на рачунару (MS Office), 
знање енглеског језика, возачка дозвола „Б“ катего-
рије, изражене способности координације и контро-
ле рада, систематичност и прецизност у раду. Рок за 
пријаву 14.06.2015. године.

Дипломирани инжењер машинства
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, машински 
факултет, познавање рада на рачунару (MS Office), 
знање енглеског језика, возачка дозвола Б катего-
рије, изражене способности координације и контро-
ле рада, систематичност и прецизност у раду. Рок за 
пријаву 14.06.2015. године.

Дипломирани економиста
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, економски 
факултет, познавање рада на рачунару (MS Office), 
знање енглеског језика, возачка дозвола Б катего-
рије, изражене способности координације и контро-
ле рада, систематичност и прецизност у раду. Рок за 
пријаву 14.06.2015. године.

Туризмолог
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, туристичког, 
економског или другог друштвеног смера, радно 
искуство минимално 36 месеци у продаји туристич-
ких аранжмана (уписано у радну књижицу), знање 
енглеског језика, познавање рада на рачунару (MS 
Office), возачка дозвола Б категорије, предност 
познавања рада на амадеус резервационом систему 
динамичност, комуникативност, озбиљност, кому-
никативност, озбиљност и професионална одго-
ворност, тимски рад и преузумањие иницијативе 
пожељни, способност рада у стресним ситуицијама. 
Предност ће имати кандидати који поседују све усло-
ве за добијање лиценце за радно место руководилац 
туристичке агенције у складу са Законом о туризму. 
Рок је 14.06.2015. године.

Возач аутобуса
на одређено време

3 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, општа и 
посебна здравствена способност, возачки испит за 
Д категорију, најмање 1 година радног искуства на 

Администрација и управа / Трговина и услуге
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пословима возача аутобуса (уписано у радну књижи-
цу), кандидати који испуњавају горенаведене услове 
полагаће тест познавања прописа/психотест, као и 
пробну вожњу, пробни рад 1 месец. Оглас је отворен 
до попуне.

Ауто-механичар
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, више од 1 годи-
не радног искуства у занимању, обавезно поседо-
вање возачке дозволе Б категорије, општа и посебна 
здравствена способност, особине кандидата: радна 
дисциплина, организованост, спремност на изврша-
вање задатака и учење, одговорност, љубазност, 
тимски рад. Рок за пријаву 14.06.2015. године.

„CONQUEST SRB“ DOO
21000 Нови Сад, Бајчи Жилинског 5а

тел. 021/424-276
e-mail: office@conquest.rs

Бравар

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме у занимању 
бравар или универзални бравар, потребан атест за 
заваривање - сертификат, пробни рад 1 месец. Слање 
пријаве за запослење мејлом. Рок за пријављивање 
је 18.06.2015. године.

„СРБОАУТО“ ДОО
11070 Нови Београд, Бродарска бб

тел. 011/2166-366

Ауто-механичар за теретна моторна возила
на одређено време до 6 месеци

10 извршилаца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у наведе-
ном занимању, возачка дозвола Ц категорије, рад-
но искуство 3 месеца у струци, пробни рад 1 месец. 
Пријаве слати на имејл: finsrbo@eunet.rs, у року од 15 
дана од дана објављивања огласа.

ПД „ФЕВФКИ“ ДОО АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Житковачки пут бб

тел. 018/808-404
e-mail: milenahotelbosphorus@gmail.com

Референт за опште и кадровске послове

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме: правни факул-
тет; одлично познавање рада на рачунару; позна-
вање енглеског језика; најмање 2 године радног 
искуства на истим или сличним пословима. CV са 
фотографијом послати на горенаведени мејл. Рок за 
пријаву: 08.06.2015. године.

Рецепционер
више извршилаца

УСЛОВИ: IV степен сатручне спреме: туристички тех-
ничар; одлично познавање рада на рачунару; висок 
ниво знања енглеског језика; пожељно познавање 
још једног страног језика; најмање годину дана рад-

ног искуства на истим пословима у хотелу високе 
категорије. CV са фотографијом послати на горенаве-
дени мејл. Рок за пријаву: 08.06.2015. године.

Kувар
4 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема - кулинарски техни-
чар; пожељно познавање енглеског језика; најмање 
2 године радног искуства. CV са фотографијом посла-
ти на горенаведени мејл. Рок за пријаву: 08.06.2015. 
године.

Конобар/шанкер
5 извршилаца

УСЛОВИ: средња стручна спрема - конобар; основно 
познавање и коришћење енглеског језика; основно 
познавање рада на рачунару (MS Office, Internet); нај-
мање годину дана радног искуства. CV са фотогра-
фијом послати на горенаведени мејл. Рок за пријаву: 
08.06.2015. године.

КОМПАНИЈА „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ АДО
11000 Београд, Македонска 4

тел. 060/5070-838

Агент осигурања
на одређено време до три месеца, за рад у Врбасу, 

Кули, Апатину, Оџацима и Црвенки
7 извршилаца

УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1 или IV степен стручне спре-
ме; шест месеци радног искуства, пожељно искуство 
у области неживотних осигурања; основна информа-
тичка обука (Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook). 
Рад је теренски, радне биографије се могу слати на 
имејл: ljudski.resursi@dunav.com. Рок за пријаву је 
01.06.2015. године.

„МОЛДЕ“ ДОО
31000 Ужице, Видовданска 84

тел. 031/565-106

Менаџер продаје/комерцијалиста
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме, менаџер 
продаје или комерцијалиста; теренски послови; 
пробни рад 3 месеца; комуникативност; стерани 
језик по могућности (немачки или руски); искуство 
није пресудно али је предност. Опис посла: продаја 
на терену. Кандидати се директно јављају на телефо-
не: 031/565-106, 060-0565106. Конкурс је отворен до 
попуне радног места.

MERKUR & MARKOM
11000 Београд, Милешевска 12
e-mail: merkur@open.telekom.rs

Радник у комерцијали

УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема; радно 
искуство није потребно; познавање рада на рачуна-
ру: Word, Excel. Особа за контакт: Петраковић Радми-
ла, бројеви телефона: 060/0277-681 и 011/2455-295.

Трговина и услуге
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„АКЦЕПТА“ ДОО
11000 Београд, Чарли Чаплина 39

тел. 063/283-485
e-mail: urosevic.pedja.wrx@gmail.com

Возач-инструктор

УСЛОВИ: средња стручна спрема, образовни профил: 
инструктор; возачка дозвола Б категорије; стручни 
испит или лиценца за испитивача Б категорије; мини-
мум 5 година радног искуства; рад у сменама; проб-
ни рад 1 месец. Јављање кандидата на горенаведени 
број телефона. Рок за пријављивање је 01.08.2015. 
године.

“ГП ИЗГРАДЊА Р” ДОО
34000 Крагујевац

тел. 034/355-001, 064-2086325

Генерални менаџер туристичког објекта на 
Златибору

Одговорности менаџера: комплетна продаја хотел-
ских капацитета путем свих канала продаје; плани-
рање, организација и надзор утрошака материјалних 
и финансијских средстава; праћење ефикасности, 
продуктивности и профитабилности пословања хоте-
ла; регрутација, тренинг и мотивација особља; пла-
нирање, организација, вођење и надзор радне актив-
ности особља; успостављање и проширење сарадње 
са добављачима, туристичким агенцијама и партне-
рима; предлагање набавке угоститељске опреме; 
надгледање припреме јела и пића и усклађивање са 
нормативима; решавање жалби и коментара.

УСЛОВИ: Потребне квалификације: потребна ВСС; 
пожељно минимум три године искуства на послови-
ма менаџера хотела; знање енглеског језика; комуни-
кативност и преговарачке вештине; познавање рада 
на рачунару; поседовање возачке дозволе „Б“ кате-
горије; иницијатива; добре организационе способ-
ности; систематичност и приступачност; познавање 
пословних обичаја у угоститељству. Пријављивање 
кандидата на телефон: 034/355-001 и 064-2086-325. 
Конкурс је отворен 30 дана.

  Индустрија
РУДНИК И ФЛОТАЦИЈА „РУДНИК“ Д.О.О. РУДНИК

32313 Рудник, Мише Михајловића 2

Надзорник у јами

УСЛОВИ: средња стручна спрема - IV степен, рудар-
ски техничар; положен стручни испит; минимум 2 
године радног искуства на пословима у рударству у 
подземној екплоатацији; здравствена способност за 
посебне услове рада 12/16. Позивамо заинтересова-
не кандидате да молбе доставе на адресу: Рудник и 
флотација „Рудник“ д.о.о. Рудник, Мише Михајловића 
2, 32313 Рудник, за кадровску службу. Оглас остаје 
отворен 8 дана од дана објављивања. Срећно!

Г.П. „ЦЕНЗАР“ ДОО 
24000 Суботица, Првомајска 22-III

тел. 024/600-680

Зидар - тесар
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, занимање зидар, 
тесар, без обзира на радно искуство, пробни рад 6 
месеци. Радно место са повећаним ризиком. Јављање 
кандидата лично, на адресу: Првомајска 22-III, од 8 
до 16 часова, ближе информације на горенаведени 
контакт телефон. Оглас остаје отворен до 19.06.2015. 
године.

ELEKTRA M&V doo
11320 Велика Плана, Орашка 48

тел. 026/ 515 -619
e-mail: electra@electra.rs

Дипломирани инжењер електротехнике 
за послове пројектовања електричних 

инсталација, програмирање ПЛЦ, 
пројектант-програмер

на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани 
инжењер електротехнике за енергетику; VI/2 сте-
пен, неразврстани електроенергетичари VI, 2 (друга) 
категорија сложености; VI/1 степен инжењер елек-
тротехнике за енергетику; возачка дозвола Б кате-
горије, основна информатика обука (Windows, Word, 
Excel, Explorer, Outlook), енглески језик - средњи ниво, 
пробни рад 3 месеца. Рок за пријаву 18.06.2015. годи-
не. 

Трговина и услуге / Индустрија

Први
утисак је 

најважнији-

будите
испред свих

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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ЗУ АПОТЕКА „ЋИРКОВИЋ“
12220 Велико Градиште, Трг М. Милорадовића бб

тел. 060/4555-665

Дипломирани фармацеут
за рад у апотеци у Великом Градишту

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут. Обезбеђен 
смештај или превоз. Контакт телефон: 060/4555-665. 
Конкурсни рок: 15 дана.

УСТАНОВА ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК
ДЕЦЕ, ОМЛАДИНЕ И ОДРАСЛИХ

ОСОБА СА СМЕТЊАМА
У РАЗВОЈУ „СУНЦЕ“

11300 Смедерево, Горичка бб
тел. 026/615-034

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице 
које испуњава услове предвиђене Статутом Устано-
ве „Сунце“ Смедерево, и то: да је држављанин Репу-
блике Србије, да има општу здравствену способност, 
да против њега није покренут кривични поступак за 
дело које га чини недостојним за обављање дужнос-
ти директора; да није правоснажном судском одлуком 
осуђивано за кривично дело које га чини недостојним 
за обављање дужности директора; да има стечено 
високо образовање на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, са стручним називом из 
области правних, економских, психолошких и социо-
лошких наука и најмање пет година радног искуства 
у струци. Пријава на конкурс треба да садржи испра-
ве којима се доказује испуњеност наведених услова 
за именовање, и то: лекарско уверење као доказ о 
општој здравственој способности, не старије од шест 
месеци, уверење о држављанству Републике Србије, 
не старије од шест месеци, извод из матичне књи-
ге рођених, не старији од шест месеци, диплому или 
уверење о стеченој стручној спреми, потврду посло-
давца или оверену фотокопију радне књижице или 
уговора о заснивању радног односа, чиме се доказују 
услови који се односе на радно искуство, уверење 
да кандидат није правоснажно осуђиван, не старије 
од шест месеци, уверење да се против кандидата не 
води кривични поступак, не старије од шест месеци, 
предлог програма рада и развоја за мандатни период. 
Сви докази о испуњености прописаних услова при-
лажу се у оригиналу или овереној фотокопији. Прија-
ве на конкурс подносе се у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Пријаве на конкурс са дока-
зима о испуњености услова подносе се непосредно 
или препорученом поштом, у затвореној коверти, 
Управном одбору Установе за дневни боравак „Сун-
це“ Смедерево, Горичка бб, 11300 Смедерево, са наз-
наком: „За конкурс за избор директора Установе за 
дневни боравак ‚Сунце‘ Смедерево“. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве на конкурс Управни одбор неће 
разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА МАЛИ ЗВОРНИК
15318 Мали Зворник, Рибарска 25

Доктор медицине
на одређено време до повратка запосленог доктора 

медицине са специјализације

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа утврђених законом, кандидат мора испуња-
вати и следеће услове: завршен медицински факул-
тет, VII/1 степен стручне спреме, доктор медицине, 
положен стручни испит. Кандидат је дужан да уз 
пријаву на оглас достави следећа документа: пријаву 
са кратком биографијом, оверену фотокопију дипло-
ме о завршеном факултету, оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту, извод из матич-
не књиге рођених, уверење о држављанству. Пријаве 
слати на адресу установе или донети лично у управу 
Дома здравља, сваког радног дана, од 7 до 15 часова, 
са назнаком: „За оглас“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање.

ОПШТА БОЛНИЦА ПОЖАРЕВАЦ
12000 Пожаревац, Братства јединства 135

Доктор медицине
за рад у Пријемно-ургентној служби Опште болнице 

Пожаревац, на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства и одсуства ради 
неге детета, у складу са чл. 37 став 4 тачка 1 Закона 

о раду

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених зако-
ном, потребно је да кандидат испуњава и следеће 
услове: завршен медицински факултет (VII степен) и 
положен стручни испит. Уз пријаву, у којој је потреб-
но навести за које радно место се пријављујете, 
доставити: оверену фотокопију дипломе о заврше-
ном медицинском факултету и оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту.

Медицински техничар - сестра
за рад у Служби радиологије - Одсек ултразвучне 

дијагностике Опште болнице Пожаревац, на 
одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, у 
складу са чл. 37 став 4 тачка 1 Закона о раду

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених зако-
ном, кандидат треба да испуњава и следеће услове: 
завршена средња медицинска школа - општи смер 
(IV степен) и положен стручни испит. Уз пријаву, 
у којој је потребно навести за које радно место се 
пријављујете, треба доставити: оверену фотокопију 
дипломе о завршеној средњој медицинској школи (IV 
степен) - општи смер и оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту.

Mедицински техничар - сестра
за рад на ОРЛ одељењу Опште болнице Пожаревац, 

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

складу са чл. 37 став 4 тачка 1 Закона о раду

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених зако-
ном, кандидат треба да испуњава и следеће услове: 
завршена средња медицинска школа - општи смер 
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(IV степен) и положен стручни испит. Уз пријаву, 
у којој је потребно навести за које радно место се 
пријављујете, треба доставити: оверену фотокопију 
дипломе о завршеној средњој медицинској школи (IV 
степен) - општи смер и оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту.

Виши/струковни дијететичар - 
нутрициониста

за рад у служби дијететике Опште болнице 
Пожаревац, на одређено време до повратка 

запослене са дужег боловања, у складу са чл. 37 став 
4 тачка 1 став Закона о раду

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених зако-
ном, кандидат треба да испуњава и следеће услове: 
завршена виша/струковна медицинска школа - смер 
нутрициониста - дијететичар (VI степен), положен 
стручни испит и доказ о санитарној исправности. 
Уз пријаву, у којој је потребно навести за које рад-
но место се пријављујете, треба доставити: оверену 
фотокопију дипломе о завршеној вишој/струковној 
медицинској школи - смер нутрициониста - дијете-
тичар, оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту и санитарну књижицу.

Mедицински техничар - сестра
за рад на Интерном одељењу Опште болнице 
Пожаревац, на одређено време до повратка 

запослене одсутне због посебне неге детета, у 
складу са чл. 37 став 4 тачка 1 Закона о раду

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених зако-
ном, кандидат треба да испуњава и следеће услове: 
завршена средња медицинска школа - општи смер 
(IV степен) и положен стручни испит. Уз пријаву, 
у којој је потребно навести за које радно место се 
пријављујете, треба доставити: оверену фотокопију 
дипломе о завршеној средњој медицинској школи (IV 
степен) - општи смер и оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту.

Медицински техничар - сестра
за рад на Интерном одељењу Опште болнице 
Пожаревац, на одређено време до повратка 

запослене са одсуства због неге детета, у складу са 
чл. 37 став 4 тачка 1 Закона о раду

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених зако-
ном, кандидат треба да испуњава и следеће услове: 
завршена средња медицинска школа - општи смер 
(IV степен) и положен стручни испит. Уз пријаву, 
у којој је потребно навести за које радно место се 
пријављујете, треба доставити: оверену фотокопију 
дипломе о завршеној средњој медицинској школи (IV 
степен) - општи смер и оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту.

Доктор медицине
за рад у Пријемно - ургентној служби, на одређено 
време, најдуже три месеца, у складу са чл. 37 став 

1 Закона о раду, због пуштања у рад нове болничке 
зграде

3 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених зако-
ном, кандидат треба да испуњава и следеће услове: 

завршен медицински факултет (VII степен) и поло-
жен стручни испит. Уз пријаву, у којој је потребно 
навести за које радно место се пријављујете, треба 
доставити: оверену фотокопију дипломе о заврше-
ном медицинском факултету и оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту.

Спремачица
за рад у новој згради Опште болнице Пожаревац, 

на одређено време, најдуже три месеца, у складу са 
чл. 37 став 1 Закона о раду, због пуштања у рад нове 

болничке зграде

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених зако-
ном, кандидат треба да испуњава и следеће услове: 
завршена основна школа (НК радник). Уз пријаву, 
у којој је потребно навести за које радно место се 
пријављујете, треба доставити: оверену фотокопију 
дипломе о завршеној основној школи.

Медицински техничар 
за рад у операционој сали Службе хирургије Опште 

болнице Пожаревац, на одређено време, најдуже три 
месеца, у складу са чл. 37 став 1 Закона о раду, због 

повећаног обима посла

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених зако-
ном, кандидат треба да испуњава и следеће услове: 
завршена средња медицинска школа - општи смер 
(IV степен) и положен стручни испит. Уз пријаву, 
у којој је потребно навести за које радно место се 
пријављујете, треба доставити: оверену фотокопију 
дипломе о завршеној средњој медицинској школи (IV 
степен) - општи смер и оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту.

ОСТАЛО: Општи услови за сва радна места: Уз 
пријаву, у којој је потребно навести за које радно 
место се пријављујете, треба доставити, поред дока-
за наведених у условима за то радно место, кратку 
биографију са адресом и контакт телефоном и извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија, не старија од шест месеци). За радна 
места под: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 9 кандидати који су ради-
ли у струци дужни су да доставе и оверену фотоко-
пију лиценце. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разма-
трати. Пријаву са документацијом доставити на адре-
су: Општа болница Пожаревац, Братства и јединства 
135, 12000 Пожаревац.

ОЧНА КУЋА „ЈЕВТИЋ“ Прокупље
Београд - Вождовац

Насеље Степа Степановић, Шумадијске дивизије 6
тел. 011/770-3222

Продавац наочара и сочива
за рад у Београду

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска сес-
тра, најмање три године радног искуства. Предвиђен 
је пробни рад у трајању од два месеца. У случају да 
кандидат не задовољи услове пробног рада, прес-
таје му радни однос. Рад је у Београду - Вождовац, 
Насеље Степа Степановић, Шумадијске дивизије 

Медицина
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6. Пријаве слати на наведену адресу или на и-мејл: 
ocnakucajevtic@gmail.com. Предност имају кандидати 
који живе на територији општине Вождовац. Оглас је 
отворен до попуне радног места.

Лекар специјалиста офталмолог
за рад у Београду

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, лекар специја-
листа офталмолог, најмање три године радног иску-
ства. Предвиђен је пробни рад у трајању од 2 месеца. 
У случају да кандидат не задовољи услове пробног 
рада, престаје му радни однос. Рад је у Београду - 
Вождовац, Насеље Степа Степановић, Шумадијске 
дивизије 6. Пријаве слати на наведену адресу или на 
и-мејл: ocnakucajevtic@gmail.com. Оглас је отворен 
до попуне радног места.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ
„ОЗРЕН“ СОКОБАЊА

18230 Сокобања, Насеље Озрен бб
тел. 018/830-927

Дипломирани фармацеут

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених зако-
ном, кандидат треба да испуњава и следеће услове: 
завршен фармацеутски факултет, VII/1 степен стру-
чне спреме, општи смер; положен стручни испит; 
лиценца за рад у струци. Као доказе о испуњености 
ових услова, кандидати су дужни да доставе: пријаву 
на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона 
и адресом; оверену фотокопију дипломе о заврше-
ном VII степену стручне спреме - дипломирани фар-
мацеут, општи смер; оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту; оверену фотокопију 
лиценце за рад у струци. Пријаве кандидата које не 
садрже тражену документацију сматраће се непотпу-
ним и неће бити разматране. Пријаве које пристигну 
по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и 
неће бити разматране. Пријаве на оглас доставља-
ти у затвореним ковертама, путем поште, на адресу: 
Специјална болница за плућне болести „Озрен“ Соко-
бања, Насеље Озрен бб, 18230 Сокобања, уз напо-
мену: „Пријава на оглас за фармацеута“ или лично у 
просторијама болнице, сваког радног дана, од 7,00 до 
14,00 часова. Изабрани кандидат обавезан је да пре 
заснивања радног односа донесе доказ о позитивној 
туберкулинској (манту) проби.

ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО-ХИРУРШКЕ
БОЛЕСТИ „БАЊИЦА“

11000 Београд, Михаила Аврамовића 28
тел. 011/666-0466

Доктор медицине
2 извршиоца

УСЛОВИ: медицински факултет; просечна оцена на 
студијама најмање 8,50; пробни рад три месеца; 
положен стручни испит; познавање најмање једног 
страног језика. Кандидати су обавезни да доставе: 
оверени препис или фотокопију дипломе о заврше-
ном медицинском факултету (са просечном оценом 
студирања); оверени препис или фотокопију дипло-

ме о положеном стручном испиту; потврду издату 
од Националне службе за запошљавање о дужини 
чекања на запослење; доказ о радном искуству у стру-
ци након положеног испита на пословима пружања 
здравствене заштите, укључујући и волонтерски стаж 
(фотокопија радне књижице или потврда послодав-
ца); извод из матичне књиге рођених; биографију са 
адресом и контакт телефоном. Наведена документа 
не смеју бити старија од шест месеци, а приложене 
фотокопије морају бити оверене од надлежног орга-
на. Пријаве са непотпуном документацијом или које 
нису у складу са условима овог огласа, као и небла-
говремене пријаве, неће бити разматране. Кандидати 
који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
„БАЊА КАЊИЖА“

24420 Кањижа, Народни парк бб

Конобар
за потребе немедицинског сектора - за службу 

ресторана, на одређено време ради замене одсутног 
запосленог

УСЛОВИ: III степен стручне спреме угоститељског 
смера; положен приправнички испит; познавање срп-
ског и мађарског језика и пожељно познавање једног 
страног језика. Уз пријаву кандидат треба да прило-
жи: кратку биографију, оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању одговарајућег профила, 
оверену фоткопију уверења о положеном приправ-
ничком испиту. Пријаве са документацијом достави-
ти на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на 
оглас за пријем у радни однос за послове конобара“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узе-
те у разматрање.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
„БАЊА КАЊИЖА“

24420 Кањижа, Народни парк бб

Рецепционер
на одређено време ради замене одсутног запосленог, 

за потребе немедицинског сектора у Служби за 
управљање смештајним капацитетима

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме туристичког или 
економског смера, туристички техничар или економ-
ски техничар; познавање српског, мађарског и једног 
страног језика; познавање рада на рачунару и рада 
са фискалном касом; положен приправнички испит. 
Уз пријаву кандидат треба да достави: кратку био-
графију, оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању одговарајућег профила и оверену фото-
копију уверења о положеном приправничком испиту. 
Пријаве са потребном документацијом доставити на 
горенаведену адресу, уз назнаку: „Пријава на оглас 
за пријем у радни однос за послове рецепционера“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање.

Mедицина
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ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Медицинска сестра - техничар
за рад у Дневној болници ОРЛ Службе за 

оториноларингологију Опште болнице Крушевац, на 
одређено време ради замене привремено одсутне 

запослене до истека породиљског одсуства, одсуства 
са рада ради неге детета или одсуства са рада ради 

посебне неге детета

Опис послова: према Правилнику о организацији и 
систематизацији послова Опште болнице Крушевац.

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа 
општег смера, положен стручни испит, IV степен, 
поседовање лиценце за рад или решења о упису у 
комору.

2. Медицинска сестра - техничар
за рад на Одељењу за инфективне болести у 

Служби за инфективне и кожне болести Опште 
болнице Крушевац, са непуним радним временом, 

на одређено време ради замене привремено одсутне 
запослене до истека породиљског одсуства, одсуства 
са рада ради неге детета или одсуства са рада ради 

посебне неге детета

Опис послова: према Правилнику о организацији и 
систематизацији послова Опште болнице Крушевац.

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, 
општег смера, положен стручни испит, IV степен, 
поседовање лиценце за рад или решења о упису у 
комору.

3. Медицинска сестра - техничар
за рад у Одсеку за превремено рођену новорођенчад 
и рођену са малом телесном тежином, у Служби за 

гинекологију и акушерство са неонатологијом Опште 
болнице Крушевац, са непуним радним временом, 

ради замене привремено одсутне запослене до 
истека породиљског одсуства, одсуства са рада ради 
неге детета или одсуства са рада ради посебне неге 

детета

Опис послова: према Правилнику о организацији и 
систематизацији послова Опште болнице Крушевац.

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, 
општег, гинеколошко-акушерског или педијатријског 
смера, положен стручни испит, IV степен, поседо-
вање лиценце за рад или решења о упису у комору.

4. Медицинска сестра - техничар
за рад на Одељењу неонатологије у Служби за 

гинекологију и акушерство са неонатологијом Опште 
болнице Крушевац, са непуним радним временом, 

ради замене привремено одсутне запослене до 
истека породиљског одсуства, одсуства са рада ради 
неге детета или одсуства са рада ради посебне неге 

детета

Опис послова: према Правилнику о организацији и 
систематизацији послова Опште болнице Крушевац.

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, 
општег, гинеколошко-акушерског или педијатријског 

смера, положен стручни испит, IV степен, поседо-
вање лиценце за рад или решења о упису у комору.

5. Медицинска сестра - техничар
за рад у Одсеку за стандардну негу Службе за 

урологију Опште болнице Крушевац, на одређено 
време ради замене привремено одсутне запослене до 

истека боловања

Опис послова: према Правилнику о организацији и 
систематизацији послова Опште болнице Крушевац.

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа 
општег смера, положен стручни испит, IV степен, 
поседовање лиценце за рад или решења о упису у 
комору.

6. Медицинска сестра - техничар
за рад у ОРЛ амбуланти за специјалистичко-

консултативне прегледе Службе за 
оториноларингологију Опште болнице Крушевац, на 

одређено време ради замене привремено одсутне 
запослене до истека боловања

Опис послова: према Правилнику о организацији и 
систематизацији послова Опште болнице Крушевац.

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа 
општег смера, положен стручни испит, IV степен, 
поседовање лиценце за рад или решења о упису у 
комору.

7. Медицинска сестра - техничар
за рад у Одсеку за дечију хирургију Службе за 

хирургију Опште болнице Крушевац, ради замене 
привремено одсутне запослене до истека боловања

Опис послова: према Правилнику о организацији и 
систематизацији послова Опште болнице Крушевац.

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, 
општег смера, положен стручни испит, IV степен, 
поседовање лиценце за рад или решења о упису у 
комору.

8. Медицинска сестра - техничар
за рад на Одељењу за стационарно лечење у Служби 

за педијатрију Опште болнице Крушевац, ради 
замене привремено одсутне запослене до истека 

боловања

Опис послова: према Правилнику о организацији и 
систематизацији послова Опште болнице Крушевац.

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, 
општег или педијатријског смера, положен стручни 
испит, IV степен, поседовање лиценце за рад или 
решења о упису у комору.

9. Радник за прање и пеглање веша
за рад у Одсеку за прање и пеглање веша Службе 

за техничке и друге сличне послове Опште болнице 
Крушевац, са непуним радним временом, ради 

замене привремено одсутне запослене до истека 
боловања

Опис послова: према Правилнику о организацији и 

Mедицина
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систематизацији послова Опште болнице Крушевац.

УСЛОВИ: завршена основна школа.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати подносе: молбу 
за пријем и биографију са адресом, контакт телефо-
ном и изјавом да су здравствено способни за тражене 
послове; оверену фотокопију дипломе о завршеној 
школи; оверену фотокопију сведочанства о завр-
шеној основној школи (за радно место под редним 
бројем 9.); оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту; фотокопију личне карте или очи-
тане податке са личне карте (уколико је чипована), 
фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уко-
лико су дипломе, сведочанства или уверења издата 
на девојачко презиме), оверену фотокопију лиценце 
или решења о упису у уменик одговарајуће коморе. 
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 дру-
ге сврхе. Изабрани кандидати пре заснивања радног 
односа дужни су да доставе лекарско уверење као 
доказ о здравственој способности за послове за које 
се заснива радни однос. Уколико избрани кандидат 
не достави наведена документа у остављеном року, 
са њим се неће закључити уговор о раду. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Прија-
ве доставити у затвореној коверти, са назнаком: „За 
конкурс“, са називом и редним бројем радног места 
за које се конкурише, на наведену адресу.

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободна радна места за рад у СР Немачкој

Послодавац: „Rummelsberger Dienste fur Menschen 
im Alter gemeinnutzige GmbH“

Велики диаконски послодавац Евангелистичке цркве

Асистент на пословима за здравствену негу 
у старачком дому

до признавања дипломе у СР Немачкој, а 
после признавања дипломе рад на пословима 

квалификованог здравственог радника на одељењу 
герентолошке неге

10 извршилаца

Образовање: завршена средња медицинска шко-
ла, медицински техничар, медицинска сестра - општи 
смер

Место рада: Баварска, СР Немачка

Посебна знања и вештине: положен струч-
ни испит за медицинске раднике, обавезно знање 
немачког језика - Б1 ниво према Европском рефе-
рентном оквиру.

Радно искуство: минимум 6 месеци.

Врста радног односа: на одређено време до 12 
месеци на пословима асистента за здравствену негу 
до нострификације дипломе, уз могућност ангажо-
вања на неодређено време/минимум 3 године, на 
пословима квалификованог здравственог радника 
након нострификације дипломе.

Остали услови рада: висина бруто зараде 1900 евра 
(бруто) до признавања дипломе, а након нострифика-
ције 2600 евра (бруто); трошкове превоза од Србије 
до СР Немачке сноси изабрани кандидат; трошкове 
издавања радне дозволе сноси послодавац; трошко-
ве издавања радне визе сноси послодавац.

Потребна документација: радна биографија/
CV на немачком језику у Еуропас формату, диплома 
завршене школе - фотокопија (пожељно преведена 
на немачки језик и оверена од стране судског тума-
ча), уверење о положеном стручном испиту за меди-
цинске раднике - фотокопија (пожељно преведена на 
немачки језик и оверена од стране судског тумача), 
сертификат о стеченом знању немачког језика Б1 
(Goethe institut, OSD, DAF, TELC). Наведена документа 
доставити на српском језику.

Начин конкурисања: Кандидати који су евиден-
тирани као незапослена лица у Националној служ-
би за запошљавање потребна документа достављају 
филијали НСЗ у којој су пријављени, лично или 
поштом, на адресу филијале, са назнаком: „За запо-
шљавање радника у СР Немачкој - назив радног мес-
та за које конкуришу“. Кандидати који нису евиден-
тирани као незапослена лица у Националној служби 
за запошљавање потребна документа достављају 
поштом, на адресу: Национална служба за запошља-
вање, Миграциони сервисни центар, Косте Абраше-
вић 10, са назнаком: „За запошљавање радника у СР 
Немачкој“.

Непотпуна документација неће бити разматрана.

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

Миграциони сервисни центар Београд
НСЗ, Филијала Београд, Косте Абрашевића 10

тел. 011 2416 836, 2407 730

Миграциони сервисни центар Ниш
НСЗ, Филијала Ниш, Ратка Вукићевића 3

тел. 018 501 213

Миграциони сервисни центар Нови Сад
НСЗ, Филијала Нови Сад, Алберта Томе 2

тел. 021 4885 556, 4885 549

Миграциони сервисни центар Нови Пазар
НСЗ, Филијала Нови Пазар, Шабана Коче 18

тел. 020 33 00 47
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Миграциони сервисни центар Крушевац
НСЗ, Филијала Крушевац, Балканска 33

тел. 037 41 25 31

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

тел. 036 30 20 29

Миграциони сервисни центар Бор
НСЗ, Филијала Бор, 7. јули 29
тел. 030 45 31 21, 45 31 23

Детаљне информације о условима рада кандидати ће 
добити у току разговора са послодавцем. О терми-
ну одржавања разговора кандидати који уђу у ужи 
избор биће благовремено обавештени путем и-мејл 
и телефона.

Рок трајања конкурса: 30.06.2015. године.

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Београд, Краља Милутина 8

ОГЛАШАВА СЛОБОДНА РАДНА МЕСТА ЗА РАД У СР 
НЕМАЧКОЈ

Послодавац: „Schuetz und Partner Career Service“, 
Gaienhofen

Асистент на пословима за здравствену негу 
у болници на Одељењу за интензивну негу

до признавања дипломе у СР Немачкој, а 
после признавања дипломе рад на пословима 

квалификованог здравственог радника на Одељењу 
за интензивну негу

Образовање: завршена средња медицинска шко-
ла, медицински техничар, медицинска сестра - општи 
смер.

Место рада: Берлин, Фрајбург, СР Немачка

Посебна знања и вештине: положен струч-
ни испит за медицинске раднике, обавезно знање 
немачког језика - Б1 ниво према Европском рефе-
рентном оквиру.

Радно искуство: 6 месеци.

Врста радног односа: на одређено време до 12 
месеци на пословима асистента за здравствену негу 
до нострификације дипломе, уз могућност ангажо-
вања на неодређено време на пословима квалифико-
ваног здравственог радника након нострификације 
дипломе.

Остали услови рада: висина бруто зараде 1900 
евра (бруто) до признавања дипломе, а након ностри-
фикације 2300 евра (бруто); трошкове превоза од 
Србије до СР Немачке сноси послодавац; трошкове 
издавања радне дозволе сноси послодавац; трошко-
ве издавања радне визе сноси изабрани кандидат.

Потребна документација: радна биографија/CV 
на немачком језику обавезно у Еуропас формату; 
диплома завршене школе - фотокопија (пожељно 

преведена на немачки језик и оверена од стране суд-
ског тумача); уверење о положеном стручном испиту 
за медицинске раднике - фотокопија (пожељно пре-
ведена на немачки језик и оверена од стране суд-
ског тумача); сертификат о стеченом знању немачког 
језика, Б1, (Gothe instituta, OSD, DAF, TELC). Наведена 
документа доставити на српском језику.

Начин конкурисања: Кандидати који су евиден-
тирани као незапослена лица у Националној служби 
за запошљавање, потребна документа достављају 
филијали НСЗ у којој су пријављени, лично или 
поштом, на адресу филијале, са назнаком: „За запо-
шљавање радника у СР Немачкој - назив радног мес-
та за које конкуришу“. Кандидати који нису евиден-
тирани као незапослена лица у Националној служби 
за запошљавање потребна документа достављају 
поштом, на адресу: Национална служба за запошља-
вање, Миграциони сервисни центар, Косте Абраше-
вић 10, са назнаком: „За запошљавање радника у СР 
Немачкој“.
Непотпуна документација неће бити разматрана.

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

Миграциони сервисни центар Београд
НСЗ, Филијала Београд, Косте Абрашевића 10

тел: 011 2416 836, 2407-730

Миграциони сервисни центар Ниш
НСЗ, Филијала Ниш, Ратка Вукићевића 3

тел: 018 501 213

Миграциони сервисни центар Нови Сад
НСЗ, Филијала Нови Сад, Алберта Томе 2

тел: 021 4885 556, 4885 549

Миграциони сервисни центар Нови Пазар
НСЗ, Филијала Нови Пазар, Шабана Коче 18

тел: 020 33 00 47

Миграциони сервисни центар Крушевац
НСЗ, Филијала Крушевац, Балканска 33

тел: 037 41 25 31

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

тел. 036 30 20 29

Миграциони сервисни центар Бор
НСЗ, Филијала Бор, 7. јули 29
тел. 030 45 31 21, 45 31 23

Детаљне информације о условима рада кандидати ће 
добити у току разговора са послодавцем. О терми-
ну одржавања разговора кандидати који уђу у ужи 
избор биће благовремено обавештени путем и-мејла 
и телефоном.

Рок трајања конкурса: 30.06.2015. године.
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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 

трудничког - породиљског боловања 
3 извршиоца

Медицинска сестра  техничар
на одређено време, најдуже до 12 месеци

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа (IV 
степен), општег смера, положен стручни испит, без 
обзира на радно искуство. Кандидати су у обавези да 
доставе: пријаву са кратком биографијом, фотоко-
пију дипломе о завршеној медицинској школи општег 
смера, звање медицинска сестра - техничар, уверење 
о положеном стручном испиту. Напомена: Изабра-
ни кандидати су у обавези да доставе лекарско уве-
рење. Пријаве са потребним доказима достављају 
се на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови”. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати 

ОПШТА БОЛНИЦА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 12

тел. 035/8155-101

Доктор медицине
на одређено време до повратка запослене са 

боловања и породиљског одсуства

Опис послова: Обавља прегледе и лечење болесни-
ка под контролом лекара специјалисте. Води уред-
но целокупну медицинску документацију. Активно 
учествује у визитама и реферише о стању болесника. 
Обавља и друге послове из домена своје струке. У 
служби лабораторијске дијагностике ради на обра-
ди материјала, контроли на изради бактериолошких 
подлога и ради на апаратима, ради на контроли био-
лошке стерилизације и издавања резултата. За свој 
рад одговоран је шефу одговарајуће организационе 
јединице и начелнику службе. 

УСЛОВИ: медицински факултет (VII степен стручне 
спреме), положен стручни испит; психофизичка и 
здравствена способност за пад под посебним усло-
вима рада и сменски рад. Заинтересовани канди-
дати подносе: пријаву на оглас са кратком биогра-
фијом, извод из матичне књиге рођених, диплому о 
завршеном факултету, потврду о положеном струч-
ном испиту, фотокопију радне књижице, уверење са 
евиденције Националне службе за запошљавање, 
лиценцу (приложити фотокопије тражених докумена-
та). Пријаве са кратком биографијом, адресом и кон-
такт телефоном, као и документа којима се доказује 
испуњеност услова конкурса, донети лично у писар-
ницу Опште болнице Параћин или послати на наве-
дену адресу. Неблаговремене пријаве, као и пријаве 
са непотпуном или неодговарајућом документацијом 
неће бити разматране. По завршеном конкурсу пре-
дата документа се неће враћати кандидатима.

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

Доктор медицине

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен меди-
цински факултет, положен стручни испит и лиценца 
за рад.

Дипломирани фармацеут

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен фар-
мацеутски факултет, положен стручни испит и лицен-
ца за рад.

Фармацеутски техничар
на одређено време од 16.06.2015. до 14.10.2015. 
године, ради замене запосленог на неплаћеном 

одсуству

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња 
медицинска школа - смер фармацеутски техничар, 
положен стручни испит и лиценца за рад. 

ОСТАЛО: Кандидат треба да поднесе следећу доку-
ментацију: пријаву на оглас са кратком биографијом, 
фотокопију личне карте, уверење о држављанству, 
оверену фотокопију дипломе о завршеној одгова-
рајућој стручној спреми, оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту, оверену фотокопију 
лиценце или решење о упису у комору, уверење суда 
да против кандидата није покренут кривични посту-
пак и уверење Министарства унутрашњих послова 
да није правоснажном судском одлуком осуђиван 
за кривично дело. Кандидат је дужан да приликом 
заснивања радног односа достави лекарско уверење 
о оспособљености за рад. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са 
потребном документацијом доставити на горенаведе-
ну адресу Дома здравља, са назнаком: „За конкурс 
- не отварати“.

ДОМ ЗДРАВЉА РАШКА
36350 Рашка, Др. Јовановића 4

тел. 036/736-127

Доктор медицине
на неодређено време

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен меди-
цински факултет и положен стручни испит за звање 
доктора медицине.

Виши радиолошки техничар
на неодређено време

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, завршена виша 
медицинска школа радиолошког смера и положен 
стручни испит.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену фотокопију 
дипломе, оверену фотокопију потврде о положеном 
стручном испиту, потврду Националне службе за 
запошљавање, потврду о радном искуству на посло-
вима пружања здравствене заштите након положе-
ног стручног испита, кратку биографију. Оглас је 
отворен 8 дана.

Mедицина
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Први
утисак је 

најважнији-

будите
испред свих

ДОМ ЗДРАВЉА „ДР ЈОВАН РИСТИЋ“
18330 Бабушница, Ивице Миладиновића 2

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: висока школска спрема здравствене струке 
са специјализацијом - доктор медицине специјалиста 
из гране медицине која је делатност Дома здравља 
или доктор стоматологије специјалиста из гране сто-
матологије која је делатност Дома здравља, висока 
стручна спрема здравствене струке или друге струке 
- са завршеном едукацијом из области здравственог 
менаџмента; најмање пет година радног искуства у 
области здравствене заштите; да је држављанин 
Републике Србије. Рок за подношење пријава је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Кандидати у 
пријави достављају следећу документацију у овере-
ним фотокопијама: основне биографске податке и 
податке о школовању, усавршавању и раду, диплому 
о стеченој високој стручној спреми, диплому о сте-
ченом стручном називу специјалисте (доктори меди-
цине, доктори стоматологије), уверење о заврше-
ној едукацији из области здравственог менаџмента 
(за друге струке са високим образовањем), потврду 
о траженом радном искуству у области здравстве-
не заштите, уверење о држављанству. Пријаве дос-
тављати на горенаведену адресу.

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ 
ПОМОЋ

11000 Београд, Булевар Франше Депереа 5
тел. 011/3615-705

Медицинска сестра техничар
4 извршиоца

УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме; виша или 
средња медицинска школа - општи смер; положен 
стручни испит за звање медицински техничар; курс 
ургентне медицине по програму СМЦ-а; извештај о 
извршеном претходном обавезном лекарском прегле-
ду за рад под отежаним условима и потврда о вак-
цинацији на хепатитис Б. Као доказ о испуњености 
услова кандидати су дужни да доставе: пријаву на 
оглас са кратком биографијом, бројем телефона и 
адресом; фотокопију извода из матичне књиге рође-
них; фотокопију уверења о држављанству; фотоко-
пију дипломе о завршеној вишој или средњој меди-
цинској школи - општи смер, VI/IV степен стручне 

спреме; фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту; фотокопију уверења да се против кандида-
та не води истрага или кривични поступак (уверење 
издаје надлежни суд); фотокопију уверења поли-
цијске управе да лице није осуђивано за кривично 
дело на безусловну казну затвора од 6 месеци.

Возач санитетског возила
2 извршиоца

УСЛОВИ: V или III степен стручне спреме - возач; јед-
на година радног искуства у струци; возачка дозвола 
Б категорије; курс ургентне медицине на програму 
СМЦ-а; извештај о извршеном претходном обавезном 
лекарском прегледу за рад под отежаним условима 
и потврда о ванкцинацији на хепатитис Б. Као доказ 
о испуњености услова кандидати су дужни да доста-
ве: пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем 
телефона и адресом и наводима о досадашњем рад-
ном искуству; фотокопију извода из матичне књи-
ге рођених; фотокопију уверења о држављанству; 
фотокопију дипломе о образовању за возача - V/III 
степен стручне спреме; фотокопију возачке дозволе; 
фотокопију доказа о радном искуству у струци; фото-
копију уверења да се против кандидата не води истра-
га или кривични поступак (уверење издаје надлежни 
суд); фотокопију уверења полицијске управе да лице 
није осуђивано за кривично дело на безусловну казну 
затвора од 6 месеци.

ОСТАЛО: Пријаве на оглас послати препоручено 
поштом за назнаком: „За јавни оглас“ и навођењем 
радног места на које конкурише. Оглас се објављује 
и на интернет страници Министарства здравља Репу-
блике Србије. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Након расписивања огласа, а пре 
истека рока за предају огласа, именоваће се Комисија 
за пријем у радни однос на неодређено време. Одлу-
ку о избору кандидата донеће се у року од 30 дана 
од дана истека рока за подношење пријава и иста ће 
бити објављена на веб-страници Градског завода за 
хитну медицинску помоћ у Београду. Кандидати који 
не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурс-
не документације. Кандидат који буде изабран за 
пријем у радни однос на неодређено време пре скла-
пања Уговора о раду биће дужан да достави: овере-
не копије доказа о испуњености услова, као и доказ 
о започетој или извршеној имунизацији на хепати-
тис Б; извештај о извршеном претходном лекарском 
прегледу за рад под отежаним условима; потврду о 
оспособљености за самосталан рад као члан екипе на 
терену - завршен курс из ургентне медицине по про-
граму СМЦ-а; фотокопију одјаве на претходно осигу-
рање - М образац и радну књижицу.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10

тел. 011/2060-676

Виши физиотерапеут
на одређено време по основу замене, до повратка 

радника са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме у наведеном зани-
мању; положен стручни испит; најмање шест месеци 
радног искуства. Предност ће имати кандидати који 
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познају рад на педијатријској рехабилитацији. Прија-
ве слати у затвореној коверти са назнаком: „Прија-
ва на конкурс за пријем вишег физиотерапеута на 
одређено време по основу замене до повратка рад-
ника са неплаћеног - 1 извршилац”.

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

радника са боловања

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; медицинска 
школа - педијатријског или општег смера; положен 
стручни испит; најмање шест месеци радног иску-
ства. Пријаве слати у затвореној коверти са назна-
ком: „Пријава на конкурс за пријем медицинске сес-
тре - техничара на одређено време по основу замене 
до повратка радника са боловања - 1 извршилац”.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да доставе: кратку 
биографију; фотокопију личне карте; фотокопију 
дипломе о завршеној школи; фотокопију дипломе о 
положеном стручном испиту; фотокопију радне књи-
жице. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање.

ИНСТИТУТ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ
11000 Београд, Краља Милутина 50

тел. 011/3630-121

Лекар специјалиста педијатрије
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме; лекар спе-
цијалиста педијатрије; предвиђен пробни рад од 
три месеца. Кандидати су дужни да доставе: овере-
ну фотокопију дипломе о завршеном медицинском 
факултету; оверену фотокопију уверења о положе-
ном специјалистичком испиту; оверену фотокопију 
лиценце за самостални рад у струци надлежне комо-
ре; фотокопију личне карте; фотокопију уверења о 
држављанству; фотокопију извода из матичне књиге 
рођених; кратку биографију (молба - CV).

Медицинска сестра педијатријског или 
општег смера

6 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; медицинска 
школа - педијатријског или општег смера; положен 
стручни испит; предвиђен пробни рад од три месеца. 
Кандидати су дужни да доставе: оверену фотокопију 
дипломе о завршеној средњој медицинској школи; 
фотокопије сведочанстава за све разреде средње 
школе; оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту; фотокопију личне карте; фотоко-
пију уверења о држављанству; фотокопију извода из 
матичне књиге рођених; кратку биографију (молба - 
CV).

ОСТАЛО: Лекарско уверење којим се доказује здрав-
ствена способност без ограничења за рад на радном 
месту за које је расписан оглас, издато од диспанзе-
ра медицине рада дужан је да достави кандидат који 
буде примљен у радни однос. Пријаве са доказима о 
испуњености услова подносе се искључиво поштом 
или директно на деловодни протокол Института, на 

наведену адресу, у затвореној коверти са назнаком за 
које радно место се подноси пријава на оглас. Небла-
говремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се 
разматрати.

        Култура и информисање

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ПИРОТ
Бранка Радичевића 10

тел. 010/313-747

Директор

УСЛОВИ: стечено високо образовање - филолошки 
или филозофски факултет; три године радног иску-
ства у библиотечкој делатности; организаторске спо-
собности; да се против кандидата не води истрага и 
да није подигнута оптужница за кривична дела која 
се гоне по службеној дужности; да је држављанин 
Републике Србије; општа здравствена способност. 
Докази који се прилажу приликом пријаве на кон-
курс: Предлог програма рада и развоја Библиотеке за 
период од четири године; оверена копија дипломе; 
оверена копија радне књижица; биографија канди-
дата; уверење не старије од шест месеци, да се про-
тив кандидата не води истрага и да против њега није 
подигнута оптужница за кривична дела која се гоне 
по службеној дужности; уверење о држављанству 
Републике Србије; извод из матичне књиге рођених; 
оверена копија личне карте; доказ о општој здрав-
ственој способности (оригинал лекарског уверења), 
издат од стране здравствене установе регистроване 
за издавање уверења. Рок за подношење пријава 
на конкурс је 15 дана од дана објављивања. Прија-
ва са доказима подноси се препорученом пошиљком 
или лично, у затвореној коверти, на адресу: Народ-
на библиотека Пирот, Бранка Радичевића 10, Пирот, 
са назнаком: „За конкурс“. Благовремена пријава је 
свака пријава која је поднета у року од 15 дана од 
дана објављивања јавног конкурса. Потпуна прија-
ва је свака пријава која садржи доказе којима се 
доказује испуњеност услова конкурса. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Сва 
обавештења о јавном конкурсу могу се добити на број 
телефона матичне службе: 010/313-747.

СПОРТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ФУДБАЛСКИ КЛУБ

„КАРАЂОРЂЕ“
34310 Топола, Душана Радовића 4

тел. 034/812-312

Директор 
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених зако-
ном, кандидат треба да испуњава и следеће усло-
ве: да има високо, више или средње образовање; 
да поседује најмање три године радног искуства у 
области спорта. Права и дужности директора утврђе-
ни су Статутом СОФК „Карађорђе“. Уз пријаву на кон-
курс кандидат треба да достави следећа документа: 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или ове-

Mедицина / Култура и информисање



   |  Број 623 | 27.05.2015. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs32 

Национална служба 
за запошљавање

рена фотокопија, не старије од шест месеци), уве-
рење о држављанству Републике Србије (оригинал 
или оверена фотокопија, не старије од шест месеци), 
диплому о стеченом образовању (оригинал или ове-
рена фотокопија), доказ о радном искуству у области 
спорта, уверење да није осуђиван за кривично дело 
и да се против њега не води кривични поступак, уве-
рење о здравственој способности и биографију са 
контакт подацима. Пријаве на конкурс слати у затво-
реној коверти, са назнаком: „За конкурсну комисију“, 
на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узимати у разматрање. Информа-
ције о конкурсу могу се добити на бројеве телефона: 
034/812-312 и 034/811-008, локал 104. Рок за пријаву 
је 8 дана.

РЕСАВСКА БИБЛИОТЕКА
35210 Свилајнац, Трг хероја 19

тел. 035/323-272

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: Право пријављивања има сваки заинтере-
совани кандидат који, осим општих услова пропи-
саних одредбама Закона о раду („Службени гласник 
РС“, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), испуња-
ва и следеће посебне услове: висока стручна спре-
ма - одговарајуће високо образовање на основним 
студијама у трајању од четири године, високо обра-
зовање на студијама другог степена (дипломске ака-
демске студије - мастер или специјалистичке академ-
ске студије), најмање пет година радног искуства у 
области библиотекарства, положен стручни испит, 
организаторске способности. Кандидат за директора 
је дужан да предложи програм рада и развоја библи-
отеке за мандатни период, као саставни део конкур-
сне документације. Уз пријаву са биографијом кан-
дидат подноси и: извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству Републике Србије (не ста-
рије од 6 месеци), доказ да има општу здравствену 
способност, доказ о стручној спреми, доказ о радном 
искуству у области библиотекарства, доказ о положе-
ном стручном испиту, доказ да није под истрагом и да 
није осуђиван и да се против њега не води кривични 
поступак за кривично дело које га чини неподобним 
за обављање послова директора. Сву документа-
цију доставити у оригиналу или оверене фотокопије. 
Пријаве са доказима о испуњености услова подно-
се се у року од 15 дана од дана објављивања јавног 
конкурса, на горенаведену адресу, са назнаком: 
„За оглас“. Лице задужено за давање обавештења 
о јавном конкурсу: Весна Миладиновић, телефон: 
035/323-272. По пријему пријава на јавни конкурс, 
Управни одбор утврђује да ли су благовремене и 
да ли пријављени кандидати испуњавају прописане 
услове. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити разматране.

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ВЛАСОТИНЦЕ
16210 Власотинце, Авноја 1

тел. 016/877-466

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: стечено високо образовање на студијама 
другог степена - академске студије - мастер; специја-
листичке струковне студије, односно на основним 
студијама у трајању од четири године са најмање пет 
година радног искуства и да кандидат поседује ства-
ралачке и организаторске способности. Пожељно је 
да кандидат има мастер рад, дипломски или истра-
живачки рад из области културе. Уз пријаву доста-
вити: радну биографију - CV, оверену фотокопију 
дипломе, извод из матичне књиге рођених, потврду 
о радном искуству, уверење о држављанству, лекар-
ско уверење, потврду да кандидат није осуђиван и да 
се против њега не води кривични поступак. Пријаве 
са потребном документацијом доставити лично или 
на горенаведену адресу. Рок за пријаву је 15 дана од 
дана објављивања огласа.

Култура и информисање 

Посао се не чека, 
посао се тражи
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УНИВЕРЗИТЕТ
„МЕТРОПОЛИТЕН“

ФАКУЛТЕТ ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА
Београд

Објављује конкурс за нова радна места наставника и 
сарадника у Београду и Нишу

1) Наставник за област рачунарске науке
2) Наставник за област софтверског 

инжењерства
3) Наставник за област информационих 

технологија
4) Наставник за област рачунарских игара

5) Асистент или сарадник за област 
рачунарских наука

6) Асистент или сарадник за област 
софтверског инжењерства

7) Асистент или сарадник за област 
рачунарских игара

8) Асистент или сарадник за област 
информационих система

9) Асистент или сарадник за област 
математике

У пријави кандидат треба да наведе предмете за 
која сматра да је компетентан да држи предавања 
(наставник), односно вежбе (асистент или сарадник), 
узимајући у виду следеће предмете на основнима 
академским студијама Универзитета „Метрополитан“:

Уже научне области конкурса

А. Рачунарске науке (програмирање)
CS101 Увод у објектно - оријентисано програмирање
CS102 Објекти и апстракција података
CS103 Алгоритми и структуре података
CS323 C/C++ програмски језик
CS322 Програмирање у C#
CS230 Дистрибуирани системи
CS330 Развој мобилних апликација
IT370 Интеракција човек - рачунар
IT250 Веб системи
CS324 Скриптинг језици
CS450 Клауд компјутинг

Б. Софтверско инжењерство
SE201 Увод у софтверско инжењерство
SE321 Обезбеђење квалитета, тестирање и одржа-
вање
SE311 Пројектовање и архитектура софтвера
SE322 Инжењерство захтева
SE211 Конструисање софтвера
SE325 Управљање пројектима развоја софтвера

Ц. Информационе технологије (системи и мре-
же)
CS220 Архитектура рачунара
IT331 Рачунарске мреже и комуникације
IT335 Администрација рачунарских система и мрежа
CS225 Оперативни системи
IT270 ИТ инфраструктура
IT381 Заштита и безбедност информација

Д. Информациони системи
IS205 Основе информационих система
IT350 Базе података
IS345 Управљање дигиталним садржајима
IS250 Архитектура ИТ система организација
IS280 Анализа и пројектовање система
IS360 Ревизија и контрола ИТ система
IS310 Информациони системи организација
IS330 Стратегија и управљање информационим сис-
темима
IS335 Пословна интелигенција

Е. Развој игара
AD360 Увод у рачунарске игре
AD361 Израда видео игара
AD365 Пројектовање и механика игара
CS367 Развој игара 1
CS368 Развој игара 2
CS430 Вештачка интелигенција у играма
CS365 Интеракција корисника и тестирање игара

Ф. Природно-математичка област (математи-
ка)
MA101 Математика 1
MA103 Математика за ИТ
MA272 Пословна статистика са вероватноћом

Наука и образовање

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Услови за пријем у радни однос

Члан 120

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

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

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

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

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

рад.

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

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

Запосленом престаје радни однос ако се у току радног 
односа утврди да не испуњава услове из става 1 овог чла-
на или ако одбије да се подвргне лекарском прегледу у 
надлежној здравственој установи на захтев директора.
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MA202 Математика 2
CS115 Дискретне структуре
MA273 Вероватноћа и статистика

Услови конкурисања:
1) За радно место наставника неопходно је да канди-
дат има докторат наука из области за коју конкурише, 
објављене научне радове и остварења у струци.
2) За радно места асистента кандидат мора да има 
завршене мастер академске студије из области за 
коју конкурише (просек оцена најмање 8,5) или упи-
сане докторске студије (упис може да се реализује 
накнадно).
3) За радна места сарадника може да конкурише кан-
дидат који има завршене основне академске студије 
из области за коју конкурише (просек оцена најмање 
8,5) и уписане мастер академске студије из те области 
(упис може да се реализује накнадно).

Посебне повољности
• Кандидатима за асистенте који нису уписани на док-
торске студије нуди се упис и бесплатно студирање 
на докторским студијама Универзитета „Метрополи-
тан“, а на програмима: Софтверско инжењерство или 
Рачунарске науке и биоинформатика (модул: Рачу-
нарске науке). 
• Кандидатима за сараднике који нису уписани на мас-
тер студије нуди се упис и бесплатно студирање на 
мастер студијама Универзитета „Метрополитан“, а на 
програмима: Софтверско инжењерство или Инфор-
мациони системи или Безбедност информација.  
• Изабрани наставници, асистенти и сарадници 
могу, ако желе, да: у ИТ инкубатору Универзитета 
„Метрополитан“ оснују сопствену фирму и послују 
под посебно повољним околностима; раде послове 
и пројекте у фирми Innovative Software Technologies 
d.o.o. која послује у објекту Универзитета „Метропо-
литан“ и да на тај начин стичу и посебне приходе; 
учествују у пројектима Универзитета „Метрополитан“ 
које финансира Европска унија и Министарство про-
свете, науке и технолошког развоја.

Начин избора кандидата
Кандидати ће бити изабрани у складу са Законом 
о високом образовању и Правилником о начину и 
поступку стицања знања и заснивања радног односа 
наставника и сарадника Универзитета „Метрополи-
тан“, а анализом референци и компетентности кан-
дидата. 

Облик радног ангажовања:
• радни однос са пуним или делимичним радним вре-
меном у складу са законом или
• ангажовање по уговору у извршењу наставе (допун-
ски радни однос).

Од сарадника и асистената се очекује и учешће у 
пројектима Универзитета Метрополитан.

Начин пријаве на конкурс: Кандидати који 
испуњавају услове конкурисања потребно је да 
попуне електронску пријаву коју могу да преузму 
на сајту „Метрополитан“ универзитета - http://www.
metropolitan.edu.rs/aktivnosti/konkursi-za-zaposlenje. 
Попуњену електронску пријаву треба да пошаљу 

на електронску адресу: konkurs@metropolitan.ac.rs. 
Додатну документацију (копије диплома, радови и 
др.) у електронском или папирном облику доставити 
на адресу: Универзитет „Метрополитан“ (за конкурс 
бр. 02-2015), Тадеуша Кошћушка 63, 11000 Београд.

За додатне информације кандидати се могу обра-
тити електронском поштом, на адресу: konkurs@
metropolitan.ac.rs или телефоном: 011/2030-850 
(Валентина Катић).

БЕОГРА Д
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„НАША РАДОСТ“
11450 Сопот, Кнеза Милоша 8

тел. 011/8251-038

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: високо образовање стечено 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 - за 
васпитача или стручног сарадника (педагога, психо-
лога, педагога за ликовно, музичко и физичко васпи-
тање и логопеда), дозвола за рад, обука и положен 
испит за директора установе и најмање пет година 
рада у установи, након стеченог одговарајућег обра-
зовања; високо образовање стечено на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, за васпитача или стручног 
сарадника (педагога, психолога, педагога за ликовно, 
музичко и физичко васпитање и логопеда), дозвола 
за рад, обука и положен испит за директора установе 
и најмање пет година рада у установи, након стеченог 
одговарајућег образовања; високо образовање сте-
чено на студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне студије), студије у трајању од три 
године или више образовање за васпитача, дозвола 
за рад, обука и положен испит за директора установе 
и најмање десет година рада у предшколској устано-
ви на пословима васпитања и образовања, након сте-
ченог одговарајућег образовања; васпитач и струч-
ни сарадник (педагог, психолог, педагог за ликовно, 
музичко и физичко васпитање и логопед) мора да 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 установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова; овај услов се 
доказује одговарајућим уверењем издатим од висо-
кошколске установе или кроз додатак дипломи или 
одговарајућом исправом о накнадно стеченом овом 
образовању на високошколској установи, уверењем 
о положеном стручном испиту, односно доказом о 
положеном испиту за лиценцу; кандидат мора да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; држављанство Републике Србије и да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Доказ 
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о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом доставља се пре закључења уговора о 
раду, а доказ да кандидат није осуђиван (уверење о 
подацима из кривичне евиденције ) - прибавља уста-
нова по службеној дужности. Кандидат је дужан да 
уз пријаву на конкурс достави: биографске податке 
са прегледом кретања у служби (радна биографија); 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
оверену фотокопију уверења о положеном испиту за 
лиценцу, односно стручном испиту; доказ о радном 
стажу у области васпитања и образовања са подаци-
ма о пословима које је обављао - оверена копија рад-
не књижице и потврда установе у којој је радио; за 
доказивање услова да зна језик на ком се остварује 
образовно-васпитни рад - кандидат доставља дипло-
му издату на српском језику или доказ о положеном 
испиту из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе, ако није стекао високо обра-
зовање на српском језику (оверена копија не старија 
од 6 месеци); с обзиром да Министарство просвете, 
науке и технолошког развоја није донело подзакон-
ски акт који уређује програм обуке, начин и поступак 
полагања испита за директора установе, пријава која 
не буде садржала наведени документ неће се смат-
рати непотпуном, а изабрани кандидат биће у оба-
вези да у законском року по доношењу подзаконског 
акта положи испит за директора; оригинал уверења 
да кандидат није под истрагом и да против њега није 
подигнута оптужница код надлежног суда (не старије 
од 6 месеци од дана подношења пријаве); оригинал 
уверења о држављанству Републике Србије (не ста-
рије од 6 месеци од дана подношења пријаве); ори-
гинал извода из матичне књиге рођених (не старије 
од 6 месеци од дана подношења пријаве); оверену 
копију личне карте. Пријаве на конкурс са доказима 
о испуњености услова достављају се на горенаведену 
адресу, са назнаком: „Конкурс за директора“ или се 
непосредно предају у установи, сваког радног дана, 
од 07,00 до 15,00 часова. Рок за подношење прија-
ва је 15 дана од дана објављивања. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узимати у разма-
трање. Ближе информације се могу добити на број: 
064/6577-933.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОСИП СЛАВЕНСКИ“

11000 Београд, Радослава Грујића 2а
тел. 011/2455-953

Благајник
на одређено време до повратка радника са боловања

УСЛОВИ: виша или средња економска школа или 
правна школа. Уз пријаву на конкурс, са биографс-
ким подацима, кандидати су у обавези да приложе 
следеће доказе о испуњености услова: оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању, уерење о 
држављанству (оригинал или оверена фотокопија), 
оверену фотокопију извода из матичне књиге рође-
них. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Пријаве се шаљу на наведену 
адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Лекарско 
уверење доставља се пре закључења уговора о раду, 
а доказ о неосуђиваности прибавља школа.

ВИСОКА ГРАЂЕВИНСКО-ГЕОДЕТСКА ШКОЛА
11000 Београд, Хајдук Станкова 2

тел. 011/2422-178
факс 011/2422-178

Предавач струковних студија за уже 
научне области Грађевинске конструкције 

и организација технологија грађења
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном 
занимању. Кандидати поред општих услова треба да 
испуњавају и услове предвиђене Законом о високом 
образовању, члан 63 став 2 и нормативним актима 
школе и завршен грађевински факултет - конструк-
тивни смер, научни назив магистра техничких наука 
и способност за наставни рад. Уз пријаву приложити: 
биографију, списак радова, радове и оверене препи-
се свих диплома (факултета, магистратуре), на адре-
су Високе грађевинско-геодетске школе струковних 
студија, Хајдук Станкова 2.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ

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

Ванредни професор или доцент за ужу 
научну област Информатика, наставни 

предмет Информатика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: доктор техничких наука или доктор орга-
низационух наука, VIII степен стручне спреме. Уз 
пријаву кандидат подноси: биографију, оверену 
фотокопију дипломе, списак научних радова, као и 
радове. Остали услови утврђени су одговарајућим 
одредбама Закона о високом образовању („Сл. глас-
ник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 
97/08, 44/2010, 93/2012, 89/13, 99/14) и Статутом 
Факултета безбедности. Пријаве кандидата са прило-
зима подносе се Универзитету у Београду - Факултету 
безбедности, лично или путем поште, у року од 15 
дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ

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

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

Енглески језик I
на одређено време од 4 године

УСЛОВИ: филолошки факултет, група за енглески 
језик, VII степен стручне спреме. Уз пријаву кандидат 
подноси: биографију, оверену фотокопију дипломе, 
списак научних радова, као и радове. Остали усло-
ви утврђени су одредбама Закона о високом образо-
вању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентич-
но тумачење, 97/08, 44/2010, 93/2012, 89/13, 99/14) и 
Статутом Факултета безбедности. Пријаве кандидата 
са прилозима подносе се Универзитету у Београду- 
Факултету безбедности, лично или путем поште, у 
року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

      Наука и образовање
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ФАКУЛТЕТ ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ
11070 Нови Београд, Булевар уметности 20

тел. 011/214-04-19

Редовни или ванредни професор за 
уметничку област Позоришна и радио 

режија - наставни предмет Сценографија и 
костимографија

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани 
костимограф или дипломирани сценограф, факултет 
примењених уметности.

Редовни или ванредни професор за 
уметничку област Снимање и дизајн звука - 

наставни предмет Снимање звука

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани 
сниматељ и дизајнер звука, факултет драмских умет-
ности.

Ванредни професор или доцент за 
научну област Менаџмент и продукција 

позоришта, радија и културе, за наставне 
предмете: Основи позоришне продукције, 

Историја позоришне продукције, 
Менаџмент позоришта и Позоришна 

публика

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, доктор наука 
о драмским уметностима, факултет драмских умет-
ности.

Ванредни професор или доцент за 
научну област Менаџмент и продукција 

позоришта, радија и културе, за наставне 
предмете: Основе радио продукције 

и програмирања, Електронски медији 
и јавност, Менаџмент медија - радио 

станица, Медији масовних комуникација и 
Теорије и праксе дигиталних медија

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука 
о драмским уметностима, факултет драмских умет-
ности.

Ванредни професор или доцент за 
уметничку област Филмска и телевизијска 
режија - за наставне предмете: Филмска 

режија и Телевизијска режија

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани 
филмски и телевизијски редитељ, факултет драмских 
уметности.

Ванредни професор или доцент за 
уметничку област Камера, за наставне 

предмете: Специјални визуелни ефекти и 
Анимација

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани 
сниматељ слике, факултет драмских уметности.

Ванредни професор или доцент за 
уметничку област Снимање и дизајн звука, 

наставни предмет Снимање звука

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани 
сниматељ и дизајнер звука, факултет драмских умет-
ности.

Доцент за уметничку област Позоришна 
и радио режија, наставни предмет 

Позоришна режија

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломира-
ни позоришни и радио редитељ, факултет драмских 
уметности.

Доцент за уметничку област Филмска 
и телевизијска продукција, наставни 

предмет Филмска продукција

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани 
филмски и телевизијски продуцент, факултет драм-
ских уметности.

Асистент за уметничку област Позоришна 
и радио режија, наставни предмет 

Позоришна режија

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани 
позоришни и радио редитељ или дипломирани драм-
ски и аудиовизуелни уметник из области позоришне 
и радио режије, факултет драмских уметности.

Самостални уметнички сарадник за 
уметничку област Глума, за наставне 

предмете: Техника гласа и Сценске игре

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани 
музичар - пијаниста, факултет музичке уметности.

Виши стручни сарадник за уметничку 
област Глума, наставни предмет Сценске 

игре.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани 
глумац или дипломирани драмски и аудиовизуелни 
уметник из области глуме, факултет драмских умет-
ности. 

ОСТАЛО: Избор се врши према Закону о високом 
образовању и Статуту Факултета драмских умет-
ности.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„БОШКО БУХА“
11000 Београд, Прерадовићева 2а

тел. 011/7292-218

Оглас објављен 29.04.2015. године у публика-
цији “Послови”, за радно место: васпитач, на 
одређено време ради замене одсутног запос-
леног преко 60 дана - 3 извршиоца, поништава 
се за 1 извршиоца.

Наука и образовање

www.nsz.gov.rs



Бесплатна публикација о запошљавању 37  27.05.2015.  |  Број 623|   

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Војводе Степе 305

Расписује конкурс за избор у звање и заснивање 
радног односа:

Редовног професора за ужу научну област 
Статистика

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив 
доктора наука.

Асистент за ужу научну област Терминали у 
друмском саобраћају и транспорту

за рад на одређено време од 3 године
2 извршиоца

ОСТАЛО: Поред наведених услова кандидати треба 
да испуњавају услове предвиђене одредбама Закона 
о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07 - др. пропис, 97/08, 44/10), Статута Универ-
зитета и Статута Саобраћајног факултета. Рок за 
пријављивање кандидата на конкурс је 15 дана. 
Пријаве са доказима о испуњености услова конкур-
са (биографија, дипломе, списак радова и радове) 
доставити на адресу: Саобраћајни факултет, Бео-
град, Војводе Степе 305.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ

Наставник у звање наставника страног 
језика за ужу научну област Енглески 
језик, предмети Енглески језик 1 и 2

на период од четири године

Наставник у звање доцента за ужу 
уметничку област Цртање и сликање, 

предмети Цртање А, Б и В и
Сликање А, Б и В

на период од пет година

Право учешћа на конкурсу имају лица која испуња-
вају услове прописане Законом о високом образо-
вању, услове прописане актом Националног савета 
за високо образовање и општим актима Универзи-
тета уметности у Београду и Факултета примењених 
уметности у Београду.

Кандидат који се пријави на конкурс подноси: пријаву, 
радну биографију на прописаном обрасцу 2 (два при-
мерка у у штампаној форми и један у електронској 
форми на CD-у), оверену фотокопију или оверен пре-
пис дипломе, радове из области уметности односно 
науке за коју конкурише у складу са „репрезента-
тивним референцама” и уверење надлежног орга-
на да правоснажном пресудом није осуђен за кри-
вично дело против полне слободе, фалсификовања 
јавне исправе коју издаје високошколска установа 
или примања мита у обављању послова у високош-
колској 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.ac.rs).

Кандидат је дужан да на расписани конкурс подне-
се радове на основу којих се може сагледати да ли 
и како влада материјом наставног предмета за који 
конкурише.
Под радовима за уметничке предмете подразумева 
се од 5 до 10 оригиналних радова или фотографија 
радова који се не могу поднети у оригиналу, докумен-
тација, пројекти и фотографије радова реализованих 
на одређеном месту или за одређене потребе. Подне-
ти радови морају бити обележени именом кандидата/
аутора. Под оригиналним радовима подразумевају се 
и пројекти у свим областима који нису реализовани.

Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

Учесници конкурса пријаву на конкурс, потписани 
списак приложене документације и поднетих радова 
у три примерка, комплетан образац 2 са попуњеним 
или не попуњеним пољима, потребну документацију 
којом доказују испуњеност конкурсних услова и радо-
ве подносе Правној служби Факултета примењених 
уметности у Београду, ул. Краља Петра бр.4, у терми-
ну од 10 до 13 часова. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве се неће разматрати. За додатне информације 
тел. 011/3281251.

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”
11224 Врчин, 29. новембра 15

тел. 011/8053-467, 8055-527, 8055-285
факс: 011/8056-016

www.os-svetisava.edu.rs
e-mail: os-svsava@open.telekom.rs

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове пропи-
сане чланом 59 став 2 и 5, чланом 8 став 2 и чланом 
120 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 55/13), тј. да испуњава 
услове за наставника, васпитача и стручног сарадни-
ка са одговарајућим високим образовањем: на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10.09.2005. године; на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 
10.09.2005. године; да има дозволу за рад за настав-
ника те врсте школе и подручја рада, за педагога и  
психолога; да има дозволу за рад, обуку и положен 
испит за директора установе и најмање пет година 
рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања; 
да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; да има држављан-
ство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс подне-
ти: оверен препис или оверену фотокопију дипломе 
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о стеченом образовању; оверен препис или оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу; оверен препис или ове-
рену фотокопију уверења о држављанству Републике 
Србије; доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом; потврду о радном стажу 
у области образовања и васпитања; уверење да кан-
дидат није осуђиван, у складу са одредбом члана 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; радну биографију; оквирни план рада 
за време мандата. Напомене: Доказ о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способности кан-
дидат је дужан да достави пре закључења уговора 
о раду; уверење да кандидат није осуђиван, у складу 
са одредбом чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања прибавља шко-
ла; уверење о положеном испиту за директора шко-
ле се не прилаже, али је кандидат који буде изабран 
за директора дужан да га положи у законском року. 
Директор се бира на период од четири године. Одлу-
ка о избору по конкурсу биће донета у року од 90 
дана од дана објављивања конкурса. Додатне инфор-
мације о конкурсу могу се добити од секретара шко-
ле, на тел. 011/8053 467. Пријаву и доказе о испуње-
ности услова конкурса доставити поштом, на адресу: 
ОШ „Свети Сава“, 11224 Врчин, 29. новембра 15, са 
назнаком: „Конкурс за директора школе“. Рок за под-
ношење пријава је 15 дана од дана објављивања кон-
курса. Благовременом пријавом на конкурс сматра се 
пријава која је непосредно предата школи пре истека 
рока утврђеног у конкурсу укључујући и пријаве под-
нете поштом. Ако последњи дан рока пада у недељу 
или на дан државног празника, или у неки други дан 
кад школа не ради, рок истиче истеком првог наред-
ног радног дана. Потпуном пријавом сматра се прија-
ва која садржи све прилоге који се захтевају у кон-
курсу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.

ВИСОКА ШКОЛА
ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
11000 Београд, Војводе Степе 283

тел. 011/2471-099

Сарадник у настави за област Драмске 
и аудиовизуелне уметности, ужа област 

Видео
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове из чл. 
71 ставови 1 и 2 Закона о високом образовању („Сл. 
гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тума-
чење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014) 
и чл. 36 став 3 Статута Високе школе електротехнике 
и рачунарства струковних студија; радови из области 
за коју се бира; одличне комуникационе и презента-
ционе вештине; склоност за педагошко-наставни рад. 
Конкурс је отворен до истека 8 дана, рачунајући од 
дана објављивања на сајту школе и у публикацији 
„Послови”.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/3336-601

Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Физичка хемија - хемијска 

термодинамика, материјали, а за предмете 
Форензичка физичкохемијска анализа, 

Увод у форензику и Рендгеноструктурна 
анализа (изборни предмет на студијском 

програму докторских студија) на Факултету 
за физичку хемију

на одређено време до пет година

Наставник у звању доцента за ужу научну 
област Физичка хемија - електрохемија, 

а за предмете Физичка хемија (за 
студијски програм Биохемија на Хемијском 

факултету) и Електрохемијска кинетика 
(изборни предмет на студијском програму 
мастер студија), на Факултету за физичку 

хемију
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; научни сте-
пен доктора наука; научне, односно стручне радове 
објављене у научним часописима или зборницима, са 
рецензијама, од значаја за ужу научну област за коју 
се бира; неосуђиваност за кривична дела из члана 62 
став 4 Закона о високом образовању. Остали услови 
утврђени одредбама Закона о високом образовању 
(“Сл. гласник РС, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 
93/12, 89/13 и 99/14) и Статутом Факултета, у скла-
ду са којима ће бити извршен избор. Пријаве са био-
графијом и доказима о испуњености услова конкурса 
доставити Архиви Факултета, на наведену адресу, у 
року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

БОР
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

19300 Неготин, Лоле Рибара 1
тел. 019/542-374

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које 
испуњава следеће услове: 1) поседовање одгова-
рајућег високог образовања из члана 8 став 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања (висо-
ко образовање стечено на студијама другог степена 
- мастер академске студије, специјалистичке академ-
ске студије или специјалистичке струковне студије, 
по пропису који уређује високо образовање почев од 
10. септембра 2005. године или на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године), за наставника основне школе, педа-
гога или психолога; 2) дозвола за рад (лиценца); 3) 
психичка, физичка и здравствена способност за рад 
са децом и ученицима; 4) држављанство Републике 
Србије; 5) знање језика на којем се изводи образов-
но-васпитни рад; 6) неосуђиваност правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
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васпитања; 7) најмање пет година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања. Ако се на конкурс 
не пријави ниједан кандидат с одговарајућим обра-
зовањем из члана 8 став 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, за директора може 
бити изабрано и лице које поседује одговарајуће 
образовање из члана 8 став 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (високо образовање 
на студијама првог степена, студијама у трајању од 
три године или више образовање), за наставника 
основне школе и најмање десет година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања и које испуња-
ва услове из тачака 2-6 претходног става конкурса. 
Изабрани кандидат је у обавези да у законском року 
прође обуку и положи испит за директора устано-
ве, након доношења подзаконског акта од стране 
министра. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да 
доставе: 1) доказ о држављанству Републике Србије 
- уверење о држављанству, 2) извод из матичне 
књиге рођених, 3) оверен препис или оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању, 4) доказ о 
знању језика на којем се изводи образовно-васпит-
ни рад у школи (уколико одговарајуће образовање 
није стечено на том језику), 5) оверен препис или 
оверењу фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту, односно испиту за лиценцу, 6) потврду 
о радном стажу у области образовања и васпитања, 
7) радну биографију, 8) оквирни план рада за вре-
ме мандата (факултативно), 9) доказе о поседовању 
организационих способности (факултативно). Доказ 
о поседовању психичке, физичке и здравствене спо-
собности кандидат је дужан да достави пре закљу-
чења уговора о раду. Доказ да кандидат испуњава 
услове из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања, а који се односе 
на неосуђиваност и непостојање дискриминаторног 
понашања, прибавља школа пре доношења одлуке 
о избору. Директор се бира на период од 4 године. 
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити разматране. Потпуном пријавом сматра се 
пријава која садржи радну биографију и све доказе 
о испуњености услова за избор чије се прилагање 
захтева конкурсом. Неће бити узете у разматрање 
пријаве које садрже препис или фотокопије докуме-
ната који нису оверени од надлежног органа. Одлука 
са документацијом о изабраном кандидату доставља 
се министру на сагласност. Сматра се да је одлука 
школског одбора о избору директора донета, односно 
да је министар дао на њу сагласност, ако у року од 30 
дана од дана достављања одлуке не донесе акт којим 
одобија сагласност. Пријаве са доказима о испуња-
вању услова конкурса и другим прилозима које треба 
поднети достављају се препорученом пошиљком или 
лично, на горенаведену адресу, са назнаком: „Кон-
курс за директора“.

ЧАЧАК
АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ

32000 Чачак, Цара Душана 34
тел. 032/303-404

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

УСЛОВИ: VII/1, VII/2 степен стручне спреме; дипло-
мирани инжењер агрономије (уписане докторске сту-
дије), дипломирани инжењер пољопривреде (упи-
сане докторске студије), магистар пољопривредних 
наука (уписане докторске студије), магистар агро-
номских наука (уписане докторске студије), магис-
тар биотехничких наука (уписане докторске студије), 
дипломирани инжењер пољопривреде - мастер (упи-
сане докторске студије); студент докторских студија 
који је претходне нивое студија завршио са укупном 
просечном оценом најмање 8 и који показује сми-
сао за наставни рад, као и магистар наука из науч-
не области за коју се бира коме је прихваћена тема 
докторске дисертације; услови за избор у звање 
асистента утврђени су чланом 72 Закона о високом 
образовању („Сл. гласник РС“ бр. 76/2005, 100/2007 
- аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 
89/2013 и 99/14). Кандидат мора да испуњава општи 
предуслов у погледу неосуђиваности утврђен чла-
ном 62 став 4 Закона о високом образовању и дужан 
је да уз пријаву на конкурс достави и одговарајући 
доказ надлежног органа. Пријаве кандидата који не 
доставе наведени доказ или не испуњавају овај услов 
неће се узети у разматрање. Пријаве кандидата са 
прилозима: биографија, библиографија (списак науч-
них и стручних радова), радови, оверена фотоко-
пија дипломе о одговарајућој стручној спреми, доказ 
о уписаним докторским/мастер студијама, доказ 
надлежног органа о неосуђиваности, извод из мати-
чне књиге рођених и уверење о држављанству, под-
носе се Агрономском факултету у Чачку, Цара Душа-
на 34. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање.

ЈАГОДИНА
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
35250 Параћин, Драгољуба Јовановића 2

тел. 035/563-170

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана (породиљско одсуство)

УСЛОВИ: професор енглеског језика, дипломирани 
филолог за енглески језик и књижевност - мастер.

Наставник куварства
на одређено време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана (породиљско одсуство)

УСЛОВИ: менаџер гастрономије, менаџер хоте-
лијерства - смер гастрономија и друга звања према 
Правилнику о врсти стручне спреме наставника за 
наставни предмет куварство. 

ОСТАЛО: За наведена радна места уз пријаву на кон-
курс кандидати треба да проложе: оверену фотоко-
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пију дипломе о стеченој стручној спреми, потврду 
(уверење) о образовању из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стеченом на високош-
колској установи од најмање 30 бодова и 6 бодова 
праксе у установи, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству. Лекарско уверење се дос-
тавља пре закључења уговора о раду. Документација 
не сме да буде старија од 6 месеци. Школа по служ-
беној дужности прибавља уверење да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Са кандидатима 
пријављеним на конкурс надлежна служба за запо-
шљавање ће обавити претходну проверу психофи-
зичких способности.

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ 

35000 Јагодина, Милана Мијалковића 14
тел. 035/223-803

Наставник у звање доцента или ванредног 
професора за ужу научну област Методика 

наставе српског језика и књижевности
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни степен доктора наука из научне 
области за коју се бира, услови прописани чланом 64 
став 5, односно став 7 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, 76/05, 100/07 - аутентично 
тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), Стату-
том Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета 
и ближи услови утврђени Правилником о начину и 
поступку заснивања радног односа и стицању звања 
наставника Универзитета у Крагујевцу (пречишћен 
текст) број I-01-03 од 10.01.2014. године и непо-
стојање сметњи из члана 62 став 4 Закона о високом 
образовању.

Наставник у звање доцента за ужу научну 
област Физичка култура са методиком 

наставе
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен факултет спорта и физичког вас-
питања, научни степен доктора наука из научне 
области за коју се бира, услови прописани чланом 64 
став 5 Закона о високом образовању, Статутом Уни-
верзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета и ближи 
услови утврђени Правилником о начину и поступку 
заснивања радног односа и стицању звања наставни-
ка Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст) број 
I-01-03 од 10.1.2014. године и непостојање сметњи из 
члана 62 став 4 Закона о високом образовању.

Наставник у звање наставника страног 
језика, за ужу научну област Француски 

језик са методиком наставе
на одређено време од 4 године

УСЛОВИ: завршен филолошки  факултет - професор 
француског језика и књижевности (по Закону о уни-
верзитету) или мастер професор језика и књижев-
ности, објављени стручни радови у области за коју 
се бира, способност за наставни рад и непостојање 

сметњи из члана 62 став 4 Закона о високом образо-
вању. Избор наставника извршиће се у складу са Ста-
тутом Универзитета у Крагујевцу, Статутом Факул-
тета и Правилником о начину и поступку заснивања 
радног односа и стицању звања наставника Универ-
зитета у Крагујевцу (пречишћен текст) број I-01-03 од 
10.01. 2014. године. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: оверене 
фотокопије свих диплома, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, биографију са 
подацима о досадашњем раду, списак објављених 
стручних и научних радова, као и саме радове, доказ 
о неосуђиваности правноснажном судском пресудом 
за кривична дела из члана 62 став 4 Закона о високом 
образовању и друге доказе о испуњености услова по 
овом конкурсу. Рок за подношење пријава је 15 дана 
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ

ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ
38227 Звечан, Краља Петра I 117

тел. 028/497-924

Сарадник у настави - корепетитор за 
област музичке уметности

на Одсеку - департману музичких уметности, за рад 
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: Поред општих услова, кандидати треба да 
испуњавају и услове предвиђене Законом о високом 
образовању (“Службени гласник РС“, бр. 76/2005, 
100/2007 аут. тум., 97/2008, 44/2010, 93/2012 и 
89/2013 и 99/2014) Статутом Факултета уметности, 
Правилником о ближим условима за избор настани-
ка Универзитета у Приштини и Факултета уметности, 
као и препорукама Националног савета за високо 
образовање о ближим условима за избор наставни-
ка од 04.05.2007. године, у складу са којима ће бити 
извршен избор пријављених кандидата. Кандидати 
су дужни да, уз пријаву, приложе и следећу докумен-
тацију: биографију са библиографијом у три пример-
ка са подацима о уметничком, стручном, педагошком 
раду; списак уметничких активности са доказима; 
диплому о завршеним студијама; биографију (напи-
сану у програму Word) са библиографијом, која садр-
жи податке о уметничком, стручном и педагошком 
раду за област за коју конкуришу (написану у про-
граму Word) , кандидати достављају у три примерка 
на CD-u. Кандидати полажу аудицију. О термину одр-
жавања аудиције, пријављени кандидати биће бла-
говремено обавештени. Конкурс је отворен 8 дана 
од дана објављивања. Пријаве доставити на адресу: 
Краља Петра I, бр. 117, 38227 Звечан. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

КРАГУЈЕВАЦ
ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 034/306-800

Сарадник у настави за ужу научну област 
Гинекологија и акушерство

на одређено време 1 година
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УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном 
просечном оценом најмање 8 и уписане докторске 
академске студије или магистар медицинских наука 
коме је прихваћена тема докторске дисертације. 

Сарадник у настави за ужу научну област 
Орална хирургија

на одређено време 1 година

УСЛОВИ: завршен стоматолошки факултет са укуп-
ном просечном оценом најмање 8 и уписане доктор-
ске академске студије или магистар стоматолошких 
наука коме је прихваћена тема докторске дисерта-
ције. 

Сарадник у настави за ужу научну област 
Анатомија

на одређено време 1 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном 
просечном оценом најмање 8 и уписане докторске 
академске студије или магистар медицинских наука 
коме је прихваћена тема докторске дисертације. 

Сарадник у настави за ужу научну област 
Фармацеутска хемија

на одређено време 1 година

УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет са укуп-
ном просечном оценом најмање 8 и уписане доктор-
ске академске студије или магистар фармацеутских 
наука коме је прихваћена тема докторске дисерта-
ције. 

Сарадник у настави за ужу научну област 
Клиничка фармација

на одређено време 1 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном 
просечном оценом најмање 8 и уписане докторске 
академске студије или магистар медицинских наука 
коме је прихваћена тема докторске дисертације.

Сарадник у настави за ужу научну област 
Превентивна и дечија стоматологија 

на одређено време 1 година

УСЛОВИ: завршен стоматолошки факултет са укуп-
ном просечном оценом најмање 8 и уписане доктор-
ске академске студије или магистар стоматолошких 
наука коме је прихваћена тема докторске дисерта-
ције.

Сарадник у настави за ужу научну област 
Микробиологија и имунологија

на одређено време 1 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном 
просечном оценом најмање 8 и уписане докторске 
академске студије или магистар медицинских наука 
коме је прихваћена тема докторске дисертације. 

Сарадник у настави за ужу научну област 
Физикална медицина и рехабилитација

на одређено време 1 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном 
просечном оценом најмање 8 и уписане докторске 
академске студије или магистар медицинских наука 
коме је прихваћена тема докторске дисертације. 

Сарадник у настави за ужу научну област 
Физикална медицина и рехабилитација

на одређено време 1 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном 
просечном оценом најмање 8 и уписане докторске 
академске студије или магистар медицинских наука 
коме је прихваћена тема докторске дисертације. 

Сарадник у настави за ужу научну област 
Интерна медицина

на одређено време 1 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном 
просечном оценом најмање 8 и уписане докторске 
академске студије или магистар медицинских наука 
коме је прихваћена тема докторске дисертације. 

Сарадник у настави за ужу научну област 
Интерна медицина

на одређено време 1 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном 
просечном оценом најмање 8 и уписане докторске 
академске студије или магистар медицинских наука 
коме је прихваћена тема докторске дисертације. 

ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим одредба-
ма Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, 
бр. 76/2005), Статутом Универзитета у Крагујевцу, 
Правилником о начину и поступку заснивања радног 
односа и стицању звања наставника Универзитета у 
Крагујевцу и Статутом Факултета медицинских нау-
ка у Крагујевцу, у складу са којима ће бити извршен 
избор пријављених кандидата. Уз пријаву на конкурс 
доставити: биографију, потврду о уписаним докторс-
ким студијама, фотокопије оверених диплома, списак 
стручних и научних публикација и по један приме-
рак тих публикација. Сву конкурсну документацију, 
као доказ о испуњености услова конкурса, обавезно 
доставити и у електронској форми (на компакт диску 
- CD). Рок за пријаву је 15 дана.

КРАЉЕВО
ФАКУЛТЕТ ЗА МАШИНСТВО И
ГРАЂЕВИНАРСТВО У КРАЉЕВУ

36000 Краљево, Доситејева 19 
тел. 036/383-377 

Наставник у звање редовног професора за 
ужу научну област Железничко машинство 

и испитивање конструкција

Наставник у звање доцента за ужу 
научну област Железничко машинство и 

испитивање конструкција
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат нау-
ка из научне области за коју се наставник бира. 
Поред општих услова утврђених законом, кандидат 
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треба да испуњава услове предвиђене Законом о 
високом образовању („Службени гласник Републике 
Србије“, број 76/2005, 100/07 - аутентично тумачење, 
97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), акти-
ма Универзитета у Крагујевцу и актима Факултета, у 
складу са којима ће бити извршен избор пријавље-
них кандидата. Уз пријаву доставити: биографију, 
доказ о испуњавању услова конкурса у погледу 
школске спреме - оверену фотокопију дипломе о 
одговарајућој стручној спреми, одговарајуће доказе 
надлежних органа у погледу неосуђиваности у смис-
лу члана 62 став 4 Закона о високом образовању и 
члана 125е став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, 
списак научних и стручних радова, као и саме радове 
и све остале доказе од значаја за избор. Пријаве са 
доказима о испуњавању услова конкурса доставити 
на адресу: Факултет за машинство и грађевинарство 
у Краљеву, Доситејева 19, 36000 Краљево, у року од 
15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне 
и неблаговремено достављене пријаве неће се раз-
матрати.

МУЗИЧКА ШКОЛА „СТЕВАН МОКРАЊАЦ“
36000 Краљево, Топлице Милана 2

тел. 036/321-872

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Директор уста-
нове може да буде лице које испуњава услове пропи-
сане чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања, а то су: стечено 
одговарајуће високо образовање: а) на студијама 
другог степена (дипломске академске студије - мас-
тер, специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије) по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005.; б) 
на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да кандидат није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; да има држављанство Републике 
Србије; да зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Дужност директора Музичке школе 
„Стеван Мокрањац“ у Краљеву може да обавља лице 
које има одговарајуће образовање за наставника те 
врсте школе и подручја рада, за педагога и психоло-
га, дозволу за рад, обуку и положен испит за дирек-
тора установе и најмање пет година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања. Уз пријаву на кон-
курс кандидат прилаже: оверену копију дипломе о 
стеченом образовању; доказ о поседовању лиценце 
за рад (оригинал или оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту, односно испиту за 
лиценцу); потврду да има најмање пет година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; уверење 
о држављанству и извод из матичне књиге рође-
них (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена 
копија); писмени доказ да зна српски језик на ком 

се остварује образовно-васпитни рад у школи (само 
ако одговарајуће образовање није стечено на српс-
ком језику, кандидат доставља писмени доказ да је 
положио испит из српског језика по програму висо-
кошколске установе); биографске податке, односно 
радну биографију. Уверење о положеном испиту за 
директора се не прилаже, јер надлежни министар 
није донео подзаконски акт о испиту за директора 
установе. Кандидат који буде изабран биће у обаве-
зи да положи испит за директора установе, сходно 
роковима прописаним Законом о основама система 
образовања и васпитања и условима који пропише 
надлежни министар. Лекарско уверење да има пси-
хичку, физичку или здравствену способност за рад са 
децом изабрани кандидат доставља пре закључења 
уговора о раду са директором, а школа прибавља 
доказ да лице није осуђивано. Пријаве на конкурс, 
са потребном документацијом о испуњености услова, 
доставити лично или на адресу: Музичка школа „Сте-
ван Мокрањац“, Топлице Милана 2, 36000 Краљево, 
са назнаком: „За конкурс“. Рок за подношење прија-
ва је 15 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Кандидати ће 
бити обавештени о резултатима конкурса у року од 7 
дана од дана доношења одлуке о избору директора. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе, телефон: 036/321-872.

КРУШЕВАЦ
ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“

37242 Стопања
тел. 037/727-497

Директор 
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: На конкурс могу да се пријаве лица која 
испуњавају следеће услове (чл. 8 став 2 и чл. 120 
Закона о основама система образовања и васпитања, 
„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/11 и 55/13): да имају 
одоварајуће високо образовање стечено на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), по пропису које уређује високо 
образовање 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 сптембра 2005.; да испуњавају услове 
за наставника основне школе, педагога и психолога; 
да имају дозволу за рад (лиценцу), обуку и положен 
испит за директора установе; најмање пет година 
рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања; да 
имају психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да нису осуђивани пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; да имају држављанство Републи-
ке Србије; да знају језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидат 
прилаже: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању; оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту, односно испиту 
за лиценцу; уверење о држављанству; извод из мати-
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чне књиге рођених; потврду о радном стажу, односно 
радном искуству на одговарајућим пословима; доказ 
о испуњености услова о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење ); доказ да није осуђиван правос-
нажном пресудом за горенаведена кривична дела; 
биографију са кратким прегледом кретања у служби 
и предлогом програма рада директора школе. Докази 
који се прилажу морају бити у оригиналу или овере-
ни преписи. Директор се бира на период од четири 
године. Неблаговремене или непотпуне пријаве неће 
бити узете у разматрање. Рок за подношење пријаве 
на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Пријаве се достављају на горенаведену адресу.

ОШ „ЖАБАРЕ“
37233 Жабаре, Врбница

тел. 037/882-218

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене запосленог који 

обавља функцију директора школе, за време 
трајања мандата

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла 
наставника разредне наставе може бити примљен 
кандидат који испуњава следеће услове: поседовање 
одговарајућег образовања стеченог на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године или 
на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; поседовање 
психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима; поседовање држављан-
ства Републике Србије; неосуђиваност правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања; извршена психолошка процена способности 
за рад са децом и ученицима, у складу са законом. 
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: 
доказ о држављанству Републике Србије (уверење о 
држављанству или извод из матичне књиге рођених); 
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; доказ о знању језика на којем 
се остварује образовно-васпитни рад (осим кандида-
та који су образовање стекли на том језику, пошто се 
сматра да они познају језик на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад). Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Одлуку о избору 
кандидата директор ће донети у року од осам дана од 
дана добијања резултата психолошке процене спо-
собности за рад са децом и ученицима. Пријаве слати 
на наведену адресу.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПАХУЉИЦЕ“
37220 Брус, Јосифа Панчића бб

тел. 037/826-527

Хигијеничар - вешерка
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана (замене раднице на боловању и 
породиљском одсуству)

УСЛОВИ: НК (основна школа). Уз пријаву је потребно 
доставити: уверење о држављанству, извод из мати-
чне књиге рођених, доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом (подноси 
се пре закључења уговора о раду), уверење да кан-
дидат није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања (при-
бавља установа). Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ

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

тел. 037/439-754

Поништава се оглас објављен 09.07.2014. 
године у публикацији „Послови“, за радно 
место: наставник за ужу научну област Соци-
олошке науке.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
37210 Ћићевац, Ђ. Даничића 6

тел. 037/811-761 

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образо-
вања из чл. 8 ст. 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (високо образовање стечено 
на студијама другог степена - дипломске академске 
студије - мастер, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије, у складу са 
Законом о високом образовању или на студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године), за наставника основне школе, педа-
гога или психолога; знање језика на којем се изво-
ди образовно-васпитни рад у школи; поседовање 
дозволе за рад (лиценце); обука и положен испит за 
директора установе; поседовање психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и учени-
цима; поседовање држављанства Републике Србије; 
неосуђиваност павоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; најмање пет 
година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања након стеченог одговарајућег образо-
вања. Пошто је ово конкурс који је поновљен, због 
тога што се на претходно расписани конкурс није 
пријавио ниједан кандидат са одговарајућим обра-
зовањем из члана 8 став 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, за директора школе 
може да буде изабран и наставник који уз испуње-

      Наука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ност осталих услова има одговарајуће образовање из 
чл. 8 ст. 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања (високо образовање стечено на студија-
ма 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 обтазовања. Кандидат 
са одговарајућим образовањем из члана 8 став 2 и 
кандидат са одговарајућим образовањем из члана 
8 став 3 наведеног закона на овом конкурсу су рав-
ноправни. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да 
приложи: доказ о држављанству Републике Србије 
(уверење о држављанству, не старије од 6 месеци); 
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; доказ о знању језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад у школи (уколико 
одговарајуће образовање није стечено на том јези-
ку); оверен препис или фотокопију документа о поло-
женом испиту за лиценцу, односно стручном испиту; 
потврду о радном искуству у области образовања и 
васпитања; радну биографију и оквирни план рада 
за време мандата. Доказ о неосуђиваности кандидата 
прибавља школа по службеној дужности. Лекарско 
уверење изабрани кандидат подноси пре закључи-
вања уговора о раду. Уверење о положеном испиту 
за директора се не прилаже, с обзиром да министар-
ство надлежно за послове просвете није организова-
ло полагање наведеног испита, па се пријава која не 
буде садржала наведени доказ неће сматрати непот-
пуном, али је кандидат који буде изабран дужан да 
га положи у законском року. Рок за пријављивање 
је 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве 
слати на горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс 
за директора школе“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање. О резултати-
ма конкурса кандидати ће бити обавештени у закон-
ском року. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе или путем телефона: 
037/811-761.

ОСНОВНА ШКОЛА „РАДЕ ДОДИЋ“
37246 Милутовац
тел. 037/721-030

Професор разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: према члану 2 став 1 Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник“, бр. 11/2012 )

Професор италијанског 
са 90% радног времена, на одређено време ради 

замене одсутне запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: према члану 2 став 1-3 и члану 3 ставу 3 
тачка 2-1 Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012).

ОСТАЛО: Сходно чл. 8 и чл. 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања кандидати треба 
да испуњавају следеће услове: да поседују психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 

и ученицима; да нису осуђивани правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања; да имају држављанство Републике Србије и 
знају језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад (српски језик). Као докази подносе се: оверени 
препис дипломе, извод из матичне књиге рођених, 
извод из матичне књиге венчаних (за особе које су 
мењале презиме), уверење о држављанству, уве-
рење о неосуђиваности и лекарско уверење (прили-
ком закључења уговора о раду). Кандидати који уђу 
у ужи избор биће упућени на претходну психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима 
у Националну службу за запошљавање у Крушевцу. 
Пријаве са биографијом и контакт телефоном слати 
на горенаведену адресу.

ЛЕСКОВАЦ
ПУ „МЛАДОСТ“ ЦРНА ТРАВА

16215 Црна Трава
тел. 016/811-277

Васпитач

УСЛОВИ: високо образовање за васпитаче стечено 
на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије, по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не, на студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне студије), студијама у трајању од 
три године или више образовање; образовање из 
психолошких, педагошких методичких дисципли-
на; дозвола за рад (лиценца); психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом; да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; држављан-
ство Републике Србије; знање језика на ком се оства-
рује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс 
кандидат доставља следећу документацију: оригинал 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању, дозволу за рад - лиценцу, доказ да има обра-
зовање из психолошких и педагошких методичких 
дисциплина (уверење факултета или више школе 
или оверена фотокопија додатка дипломе или ове-
рена фотокопија индекса, уверење о држављанству 
(оригинал или оверена фотокопија не старија од 6 
месеци), извод из матичне књиге рођених са холо-
грамом (оригинал или оверена фотокопија), уверење 
надлежног суда да се против кандидата не води 
истрага нити кривични поступак. Лекарско уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом изабрани кандидат доставља након 
коначности одлуке о избору, односно пре закључења 
уговора о раду. Доказ о неосуђиваности прибавља 
установа. Пријаве са кратком биографијом и докази-
ма о испуњености услова доставити на горенаведену 
адресу. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови“. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Доказе о 
испуњености услова доставити у оригиналу или ове-
рене фотокопије.

Наука и образовање
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ТЕХНИЧКА ШКОЛА „БОШКО КРСТИЋ“
16205 Бојник, Стојана Љубића 2

тел. 016/821-162

Директор

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће усло-
ве: да има одговарајуће високо образовање стечено 
на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије), у складу са Зако-
ном о високом образовању („Службени гласник РС“, 
бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење и 97/08, 
44/2010, 99/2014), а почев од 10.09.2005. године или 
на основним студијама у трајању од најмање 4 годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10.09.2005. године; да испуњава услове за настав-
ника школе за подручје рада, за педагога и психо-
лога; да има дозволу за рад наставника, педагога 
или психолога (стручни испит, тј. лиценца за рад, 
обука и положен испит за директора установе и нај-
мање 5 година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања); да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања (при-
бавља школа пре доношења одлуке о избору); да 
има држављанство Републике Србије; да зна језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад. Изабра-
ни кандидат је дужан да положи испит за директора 
у року од годину дана од дана ступања на дужност, 
односно по доношењу подзаконског акта. Уз пријаву 
кандидат подноси: уверење о држављанству (ориги-
нал или оверену фотокопију не старију од 6 месеци); 
биографске податке, односно радну биографију; ове-
рен препис дипломе о стеченом одговарајућем сте-
пену и врсти образовања; оверен препис уверења о 
положеном стручном испиту (дозволи за рад); потвр-
ду о раду у области образовања; уверење да није 
осуђиван правоснажном прсудом за кривична дела 
утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (прибавља шко-
ла); извод из матичне књиге рођених. Доказ о сав-
ладаној обуци и положеном испиту за директора се 
не прилаже, јер надлежни министар није донео под-
законски акт о полагању испита за директора. Доказ 
о поседовању психичке, физичке и здравствене спо-
собности за рад са децом и ученицима тражиће се 
накнадно од изабраног кандидата, а пре закључења 
уговора о раду. Рок за пријављивање кандидата је 
15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве се достављају на адресу школе, са назнаком: 
„Пријава на конкурс за избор директора школе“.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СЛАВКО ЗЛАТАНОВИЋ“

16204 Мирошевце

Стручни сарадник, педагог или психолог
за рад на одређено време, ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, високо обра-
зовање у складу са чланом 8 ст. 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), по пропису који уређује висо-
ко образовање почев од 10.09.2005. године или на 
основним студијама у трајању од 4 године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. 
године; да испуњава услове у складу са Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи; да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 
бодова праксе у установи у складу са Европским сис-
темом преноса бодова; наставник који је у току сту-
дија положио испите из педагогије и психологије или 
је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, 
сматра се да има образовање из чл. 8 ст. 4 Закона о 
основама система образовања и васпитања (чл. 121 
ст. 10 Закона); да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; да је државља-
нин Републике Србије и да зна српски језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на 
конкурс кандидат прилаже: извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству (не старије од 6 
месеци), диплому о стеченом образовању и одгова-
рајуће уверење о броју бодова, испитима или лицен-
цу (све у оригиналу или овереној фотокопији). Доказ 
о неосуђиваности прибавља школа, а лекарско уве-
рење кандидат доставља при закључивању уговора 
о раду. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Одлуку о избору кандидата 
донеће директор, у року од 8 дана од дана истека 
рока за пријаву кандидата.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

„11. ОКТОБАР“
16000 Лесковац, Кајмакчаланска 24

тел. 016/242-175

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из чл. 
8 став 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања, високо образовање стечено на студија-
ма другог степена - мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије или специјалис-
тичке струковне студије, по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10.09.2005. године или 
на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао високо обра-
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зовање до 10.09.2005. године, лице које испуњава 
услове за наставника школе за образовање и вас-
питање ученика лако ментално ометених у раз-
воју, педагога и психолога; поседовање дозволе за 
рад - лиценце; најмање 5 година рада у школи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; поседовање психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са уче-
ницима; да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; да има држављанство Републике Србије; 
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да при-
ложе следећу документацију: оверен препис/фото-
копију дипломе о стеченом образовању; оверен пре-
пис/фотокопију документа о положеном испиту за 
лиценцу, односно стручном испиту; потврду о радном 
искуству у образовању; радну биографију и преглед 
кретања у служби са биографским подацима и посеб-
но издвојене личне податке ради прибављања уве-
рења из казнене евденције (име и презиме, име оца, 
име и девојачко презиме мајке, место рођења, адресу 
и пребивалиште); доказ о држављанству (извод из 
матичне књиге рођених и уверење о држављанству 
- не страије од 6 месеци); лекарско уверење да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима. Рок за подношење пријава је 
15 дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Пријаве са доказима послати на горенаведену 
адресу школе. Ближе информације се могу добити 
код секретара школе, на број телефона: 016/242-175. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити раз-
матране.

НИШ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

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

Наставник у звању редовног професора за 
ужу научну област Хемија животне средине

на Департману за хемију

УСЛОВИ: доктор хемијских наука.

Наставник у звању редовног професора 
за ужу научну област Примењена и 

индустријска хемија
на Департману за хемију

УСЛОВИ: доктор техничких наука. 

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да доставе: 
биографију, оверен препис дипломе о докторату, 
списак научних радова са библиографским подаци-
ма, као и саме радове (списак радова доставити и у 
електронском облику, за сваки рад у часопису навес-
ти одговарајући линк). Рок за пријаву на конкурс је 
15 дана.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЛАНЕ“
18220 Алексинац, Мишићева 1

тел. 018/4804-827

Васпитач

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, школа за васпи-
таче, основне трогодишње струковне или академске 
студије (180 ЕСПБ); психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом; испуњеност услова из 
чл. 8 ст. 1 и 2 и чл. 120 ст. 1 тачка 1 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13); знање језика 
на ком се остварује образовно-васпитни рад. Канди-
дат уз пријаву треба да достави: оверену фотокопију 
дипломе, оверену фотокопију уверења о држављан-
ству (не старије од 6 месеци), оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених/венчаних, лекар-
ско уверење (доставља изабрани кандидат прили-
ком закључења уговора о раду), уверење да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (прибавља устано-
ва); оверену копију потврде/уверења да 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 
Европским системом преноса бодова (не старије од 6 
месеци). Уверења не могу бити старија од 6 месеци. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узима-
ти у разматрање.

Медицинска сестра на превентиви

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња меди-
цинска школа педијатријског смера, општег смера 
или медицинска сестра - васпитач; психичка, физич-
ка и здравствена способност за рад са децом; знање 
језика на ком се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидат уз пријаву треба да достави: оверену 
фотокопију дипломе; оверену фотокопију уверења 
о држављанству (не старије од 6 месеци); оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених/венча-
них; лекарско уверење (доставља изабрани кандидат 
приликом закључења уговора о раду); уверење да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (прибавља 
установа). Уверења не могу бити старија од 6 месеци. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узима-
ти у разматрање.

Сервирка
3 извршиоца

Спремачица - помоћни радник
3 извршиоца

УСЛОВИ: завршена основна школа; психичка, физич-
ка и здравствена способност за рад са децом. Кан-
дидати уз пријаву треба да доставе: оверену фото-
копију сведочанства о завршеној основној школи; 
оверену фотокопију уверења о држављанству (не 
старије од 6 месеци); оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених/венчаних; лекарско уверење 
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(доставља изабрани кандидат приликом закључења 
уговора о раду); уверење да нису осуђивани правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (прибавља установа). Уверења не 
могу бити старија од 6 месеци. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узимати у разматрање.

НОВИ С А Д
ОСНОВНА ШКОЛА

„МИЛОШ ЦРЊАНСКИ“
21230 Жабаљ, Трг Светог Саве 4

тел. 021/831-377
e-mail: oszabalj@open.telekom.rs

Директор 
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном 
занимању. Кандидат треба да испуњава услове про-
писане чланом 8 став 2 чланом 59 и чланом 120 Зако-
на о основама система образовања и васпитања(„Сл. 
гласник РС“, број 27/09, 52/11 и 55/13), и то: да има 
одговарајуће високо образовање стечено на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године или 
на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године, за наставника 
школе, педагога или психолога; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са учени-
цима; да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(уверење прибавља установа); да има држављанство 
Републике Србије; да има дозволу за рад - лицен-
цу за наставника психолога или педагога, однос-
но положен стручни испит; да има завршену обуку 
и положен испит за директора (изабрани кандидат 
ће бити у обавези да у законском року положи испит 
за директора школе у складу са чланом 59 Закона о 
основама система образовања и васпитања); да има 
најмање 5 година рада на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег (високог) 
образовања; да зна језик на коме се остварује вас-
питно-образовни рад. Уз пријаву на конкурс канди-
дат је у обавези да приложи доказе о испуњавању 
услова: биографију са кратким прегледом кретања у 
служби, оверену копију дипломе о стеченом образо-
вању, оверену копију уверења о положеном испиту 
за лиценцу, стручном испиту за наставника, однос-
но стручног сарадника (дозволу за рад), потврду о 
раду у установи на пословима образовања и вас-
питања (оригинал или оверена копија), уверење о 
држављанству Републике Србије, извод из матичне 
књиге рођених, лекарско уверење да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (доказ о испуњености овог услова подно-
си се пре закључења уговора о раду); уверење да се 
против учесника конкурса не води судски поступак 
(не старије од 6 месеци); школа прибавља уверење 
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена чланом 120 став 1 тачка 3 

Закона о основама система образовања и васпитања. 
Пријаве са доказима о испуњености услова слати на 
адресу: Основна школа „Милош Црњански“, Трг Све-
тог Саве 4, 21230 Жабаљ, са назнаком: „Конкурс за 
директора“ или донети лично у секретаријат школе, 
од 08,00 до 13,00 часова. Рок за пријаву је 15 дана 
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

тел: 021/485-2068

Сарадник у звање асистента за ужу област 
Сценска архитектура техника и дизајн - 

сценска архитектура и техника

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, архитектонске 
струке, услови прописани чланом 72 Закона о висо-
ком образовању и општим актима Факултета технич-
ких наука.

Сарадник у звање асистента за ужу област 
Конструкције у грађевинарству

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, грађевинске 
струке, услови прописани чланом 72 Закона о висо-
ком образовању и општим актима Факултета технич-
ких наука.

Сарадник у звање сарадника у настави за 
ужу област Конструкције у грађевинарству

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, грађевинске 
струке, услови прописани чланом 71 Закона о висо-
ком образовању и општим актима Факултета технич-
ких наука.

Наставник доцент за ужу област 
Електроника

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

Наставник у звање ванредног или редовног 
професора за ужу област Примењене 

рачунарске науке и информатика

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

Наставник у звање предавача за ужу 
област Примењене рачунарске науке и 

информатика
са 10% радног времена

2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, електро 
струке, услови прописани чланом 64 Закона о висо-
ком образовању и општим актима Универзитета у 
Новом Саду, односно Факултета техничких наука.
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Сарадник у звање асистента за ужу област 
Производни системи, организација и 

менаџмент

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, менаџерске 
струке, услови прописани чланом 72 Закона о висо-
ком образовању и општим актима Факултета технич-
ких наука.  

Сарадник у звање сарадника у настави за 
ужу област Примењене рачунарске науке и 

информатика

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, електро 
струке, услови прописани чланом 71 Закона о висо-
ком образовању и општим актима Факултета технич-
ких наука.

Сарадник у звање асистента за ужу област 
Логистика и интермодални транспорт

УСЛОВИ: VII /1 степен стручне спреме, саобраћајне 
струке, услови прописани чланом 72 Закона о висо-
ком образовању и општим актима Факултета технич-
ких наука.

Наставник доцент за ужу област Теорија 
конструкција

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

ОСТАЛО: Приложити пријаву за избор у звање и 
пријем у радни однос (навести звање, прецизан 
назив уже области и датум објављивања конкур-
са) и доказе о испуњености услова конкурса: краћу 
биографију, оверене фотокопије диплома и додат-
ка дипломи, оригинални доказ о држављанству (не 
старији од 6 месеци), оригинални извод из матичне 
књиге рођених, уверење из суда да против кандида-
та није донето решење о спровођењу истраге, није 
подигнута оптужница или поднет оптужни пред-
лог за кривична дела за која се гоњење предузима 
по службеној дужности, свим дипломама стеченим 
у иностранству потребно је приложити и доказ о 
нострификацији, списак објављених научних радова, 
књиге и саме радове. Пријаве слати на горенаведену 
адресу за сваки конкурс посебно. Комисија ће раз-
матрати само благовремене и потпуне пријаве. Кон-
курс за наставнике ће бити отворен 15 дана од дана 
објављивања, а за сараднике ће бити отворен 7 дана 
од дана објављивања.

ПАНЧЕВО
ГИМНАЗИЈА „УРОШ ПРЕДИЋ“
26000 Панчево, Игњата Барајевца 5

тел. 013/301-120, 344-483

Професор рачунарства и информатике 
на одређено време до повратка одсутног запосленог

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у скла-
ду са чл. 8 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, 72/2009, 52/2011, 

55/2013 и 35/2015 - аутентично тумачење) и у скла-
ду са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у гимназији („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник“, бр. 15/2013) - део 16. рачунарство и информа-
тика. Кандидати треба обавезно да доставе: пријаву 
на конкурс; диплому о стеченом високом образовању 
(оверену фотокопију); доказ да имају 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, доказивање: дода-
так дипломи из ког се види да је кандидат положио 
испите из педагогије и психологије (оверену фотоко-
пију) или потврду факултета да је кандидат положио 
испите из педагогије и психологије (оригинал или 
оверену фотокопију) или фотокопију индекса из ког 
се види да је кандидат положио испите из педагогије 
и психологије (оверену фотокопију) или доказ да је 
кандидат положио стручни испит или испит за лицен-
цу (оверену фотокопију); уверење о држављанству 
(оригинал или оверену фотокопију); извод из мати-
чне књиге рођених (оригинал или оверену фотоко-
пију); фотокопију важеће личне карте, а ако на истој 
нема адресе, штампане податке са очитане личне 
карте; доказ о знању српског језика на коме се изво-
ди настава (диплома о завршеном школовању на том 
језику или положеном испиту из тог језика); краћу 
биографију са подацима о пословима које је канди-
дат обављао (CV). Право учешћа на конкурс има кан-
дидат који није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела прописана чл. 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања, о чему Гимназија 
прибавља доказ за кандидате који су ушли у ужи 
избор. За кандидате који испуњавају услове из кон-
курса и који су ушли у ужи избор, надлежна служ-
ба за запошљавање на захтев Гимназије извршиће 
претходну психолошку процену способности за рад 
са ученицима, применом стандаризованих поступа-
ка. Пре закључења уговора о раду изабрани канди-
дат ће приложити доказ о здравственој способности. 
Рок за подношење пријаве и тражене документације 
је 8 дана од дана објављивања конкурса у публика-
цији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Пријаве са потпуном докумен-
тацијом треба доставити на адресу: Гимназија „Урош 
Предић“, Панчево, Игњата Барајевца 5. Информације 
на телефон: 013/301-120 или 344-483. 
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ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“

Ковин 26220, ЈНА 34
тел/факс: 013/741-081

Оглас објављен 13.05.2015. у публикацији 
„Послови“ поништава се у целости.

ПОЖ АРЕВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА

„ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ“
12257 Турија

тел. 012/884-066

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане 
чланом 8 став 2, чланом 59 и чланом 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13): одговарајуће висо-
ко образовање стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академ-
ске студије или специјалистичке струковне студије), 
по пропису који уређује високо образовање почев од 
10. септембра 2005. године или на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године за наставника школе, педагога или 
психолога; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања (уверење прибавља шко-
ла); држављанство Републике Србије; да има дозволу 
за рад - лиценцу за наставника, психолога или педа-
гога, односно положен стручни испит; завршену обу-
ку и положен испит за директора (изабрани кандидат 
биће у обавези да у законском року положи испит за 
директора школе); најмање 5 година рада на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања; да зна језик на ком се оства-
рује образовно-васпитни рад. Кандидати су дужни да 
уз пријаву на конкурс доставе: доказ о држављан-
ству Републике Србије (уверење о држављанству, не 
старије од шест месеци, оригинал и оверену фото-
копију), извод из матичне књиге рођених, оверен 
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем високом образовању; оверен пре-
пис или оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу (дозво-
ли за рад); потврду о радном искуству на пословима 
наставника, односно стручног сарадника након сте-
ченог одговарајућег образовања; радну биографију, 
оквирни план и програм рада за време мандата; уве-
рење да нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и авспитања 
(доказ о испуњавању услова прибавља установа); 
уверење да се против кандидата не води кривични 
поступак. Све фотокопије морају бити оверене и не 
старије од шест месеци од дана подношења пријаве. 
На коверти обавезно назначити: „Пријава на конкурс 
за директора школе). Пријаве се подносе на адресу: 
ОШ „Вељко Дугошевић“ Турија, 12257 Турија, лич-
но или препорученом поштом. Доказ о поседовању 

психичке, физичке и здравствене способности кан-
дидат је дужан да достави пре закључења уговора 
о раду. Доказ о неосуђиваности кандидата за дирек-
тора школе прибавља школа, пре доношења одлу-
ке о избору. Рок за пријављивање на конкурс је 15 
дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве се неће разматрати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ“

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

Спремачица
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна 
школа; поседовање психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима, поседо-
вање држављанства Републике Србије; да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом 
сматра се пријава која садржи: доказ о држављан-
ству Републике Србије (уверење о држављанству или 
извод из матичне књиге рођених - оригинали или 
оверене копије), оверен препис или оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању. Пријаве треба 
послати на адресу: Предшколска установа „Љубица 
Вребалов“ Пожаревац, Вука Караџића 1, са назнаком: 
„За конкурс“. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код директора и секретара Предшколске уста-
нове „Љубица Вребалов“ Пожаревац и путем телефо-
на: 012/210-308.

СОМБОР
СРЕДЊА ГРАЂЕВИНСКА И

ДРВОПРЕРАЂИВАЧКА СТРУЧНА ШКОЛА 
25260 Апатин, Блок 112 бб

тел. 025/773-211

Директор 
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да 
испуни следеће услове: одговарајуће образовање 
на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије), по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године или на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године, 
за наставника средње стручне школе, за подручје 
рада шумарство и обрада дрвета и грађевинарство, 
за педагога и психолога; да има дозволу за рад, обу-
ку и положен испит за директора установе; најмање 
5 година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања; психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван пра-
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воснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; да зна језик на ком се остварује 
образовно-васпитни рад; држављанство Републи-
ке Србије. Уз пријаву на конкурс кандидат подно-
си: биографске податке, односно радну биографију, 
диплому или оверену копију дипломе о завршеном 
одговарајућем високом образовању, оверену копију 
уверења о положеном стручном испиту (дозволи за 
рад), оверену потврду о годинама рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, дозволу за 
рад директора, уверење о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених, лекарско уверење да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, уверење да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања - доказ прибавља школа 
службеним путем. Напомена: Дозволу за рад дирек-
тора школе кандидат не доставља, с обзиром да 
надлежно Министарство просвете није организовало 
полагање испита за директора школе. Пријава која 
не буде садржала наведени документ неће се смат-
рати непотпуном, а изабрани кандидат биће у оба-
вези да у законском року положи испит за директора 
школе. Лекарско уверење подноси се пре закључења 
уговора о раду. Уверење о неосуђиваности прибавља 
школа службеним путем. Рок за пријављивање је 
15 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране. Пријаве се достављају на горена-
ведену адресу. Ближа обавештења могу се добити у 
секретаријату школе, на број телефона: 025/773-211.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА
ОШ „ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ“

Рума, Главна 71
тел/факс: 022/473-560
e-mail: dugosevic@ptt.rs

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: На конкурс за избор директора школе може 
се пријавити кандидат који испуњава услове пред-
виђене чланом 8 став 2, 59 став 5, 12 и 13 и чланом 
120 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/011 и 55/013) 
и опште услове: 1. да има одговарајуће образовање 
стечено на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије), по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године или на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2. 
да поседује дозволу за рад; 3. да је савладао обуку и 
да има положен испит за директора установе; 4. нај-
мање 5 година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; 5. да поседује психичку, физичку и 
здравствену способност са рад са децом и ученици-
ма; 6. да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања; 7. 
да зна језик на коме се остварује васпитно-образов-
ни рад. Поред молбе са кратком биографијом, кан-

дидати подносе следећа документа којима доказују 
испуњавање тражених услова: диплому о стручној 
спреми (оригинал или оверена фотокопија), уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци или овере-
на фотокопија), уверење о испуњавању услова из 
тачке 6 прибавља установа, одговарајуће лекарско 
уверење које није старије од 6 месеци (пре закљу-
чивања уговора о раду), потврду о радном стажу у 
просвети, уверење о положеном испиту за директо-
ра установе, уверење о положеном стручном испи-
ту (оригинал или оверена фотокопија). С обзиром 
да Министарсво просвете није организовало пола-
гање испита за директора установе, пријава која не 
буде садржала наведени документ, неће се сматрати 
непотпуном. Рок за пријављивање на конкурс је 15 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Сва потребна обавештења могу се доби-
ти од секретара школе, на тел. 022/473-560. Пријаве 
са потребном документацијом о испуњености услова 
подносе се на адресу школе: Основна школа „Вељко 
Дугошевић“, Главна 71, Рума 22400.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ВЛАДА ОБРАДОВИЋ КАМЕНИ“

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

Васпитач
4 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати следеће 
услове: да су лица која су засновала радни однос 
на одређено време у својству приправника пре сту-
пања на снагу Закона о изменама и допунама зако-
на о буџетском систему, 07. децембра 2013. године. 
Кандидати треба да испуњавају и услове предвиђене 
чл. 120 ст. 1 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 52/2011, 
55/13), и то: да имају одговарајуће више образовање, 
односно одговарајуће високо образовање на студија-
ма првог степена (основне струковне студије или 
основне академске студије) у трајању од три године 
или на студијама другог степена (мастер академске 
студије; специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије ) - васпитач; да имају 
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 установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова; да имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом; да нису осуђивани правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања; 
да су држављани Републике Србије; да знају језик на 
коме се остварује образвно-васпитни рад. Потребна 
документација: диплома о завршеној школи или ове-
рена фотокопија дипломе, доказ о положеном испиту 
за лиценцу, радна биографија, уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књи-
ге рођених. За испуњеност услова из чл. 120 ст. 1 
тачка 5 Закона о основама система образовања и 
васпитања, којим се тражи знање језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад, ако кандидат није 
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стекао одговарајуће образовање на српском јези-
ку, потребно је доставити уверење да је положио 
испит из српског језика са методиком по програму 
одговарајуће високошколске установе. Претход-
ну проверу психофизичких способности кандидата 
за рад са децом, који испуњавају услове конкурса, 
вршиће надлежна служба за послове запошљавања. 
Лекарско уверење (не старије од шест месеци) дос-
тавља изабрани кандидат, пре закључења уговора 
о раду. Установа по службеној дужности прибавља 
за изабраног кандидата уверење о некажњавању од 
надлежне службе. Рок за подношење пријава на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања истог у публика-
цији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање. Пријаве са потребном 
документацијом слати на адресу: Предшколска уста-
нова „Влада Обрадовић Камени“ Пећинци, Школска 
6, са назнаком: „За конкурс“.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ПУ „БОШКО БУХА“

22320 Инђија, Душана Јерковића 17а

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 
13.05.2015. мења се за радна места и исправно 
треба да гласи:
- васпитач за рад са децом узраста од три 
године до поласка у школу, 2 извршиоца, на 
одређено време, ради замене одсутних запос-
лених преко 60 дана, са пуним радним време-
ном;
- васпитач деце јасленог узраста, 1 изврши-
лац, на одређено време, ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, са пуним радним 
временом.

ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
22422 Никинци, Трг Бранка Радичевића 1

тел/факс: 022/443-110

Директор
на мандатни период од 4 године, са 

почетком мандата од 01.09.2015. године

УСЛОВИ: да поседује одговарајуће високо обра-
зовање из чл. 8 став 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 72/09, 
52/11 и 55/13), стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академ-
ске студије или специјалистичке струковне студије) 
по пропису који уређује високо образовање, почев 
од 10.09.2005. 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 психоло-
га; да поседује дозволу за рад; да има обуку и поло-
жен испит за директора установе (програм обуке за 
директора и подзаконски акти о полагању испита 
за директора нису донети, па ће изабрани кандидат 
бити у обавези да у законском року исти положи кад 
се стекну услови); да је остварио најмање 5 година 
рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да је држављанин Репу-

блике Србије; да није осуђивано у складу са одре-
дом чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Кандидат по кон-
курсу је у обавези да приложи следећа документа, 
не старија од шест месеци, у оригиналу или овереној 
копији: биографију са кратким прегледом кретања у 
служби; диплому о стеченом одговарајућем високом 
образовању; уверење о положеном стручном испи-
ту, односно испиту за лиценцу; потврду о најмање 
5 година рада остварених у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања; уверење о држављанству; извод 
из матичне књиге рођених; личну карту (очитана или 
фотокопија). Доказ да кандидат није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела прописана 
Законом прибавља Школа. Доказ о физичкој, пси-
хичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима кандидат подноси пре закључења уго-
вора о раду. Рок за достављање пријава износи 15 
дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
“Послови”. Пријаве на конкурс достављају се путем 
поште или лично на адресу: ОШ „Бранко Радичевић”, 
Трг Бранка Радичевића 1, 22422 Никинци. Ближа 
обавештења могу се добити на телефон 022/443-110. 
Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити 
узете у обзир.

СУБОТИЦА
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ
24000 Суботица, Козарачка 2/а

тел. 024/554-300

Редовни професор за научну област 
Математика

УСЛОВИ: доктор математичких наука, радно искуство 
од 5 година у високом образовању и педагошком 
раду.

Редовни професор за научну област 
Геодезија

УСЛОВИ: доктор техничких наука, област геодезија, 
радно искуство од 5 година у високом образовању и 
педагошком раду.

ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова треба да 
испуњавају и услове предвиђене одредбама члана 
64 Закона о високом образовању, Правилником о 
ближим условима за избор у звање наставника Уни-
верзитета у Новом Саду, донесен на седницама Сена-
та 09.10.2008., 04.12.2008., 28.05.2009., 24.06.2010. 
и 25.02.2013. године (пречишћен текст) о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета Нови Сад и члана 122 Ста-
тута Грађевинског факултета у Суботици. Уз пријаву 
на конкурс треба приложити: кратку биографију, 
диплому факултета, диплому доктора наука и списак 
објављених радова и саме радове. Конкурс је отво-
рен 8 дана од дана објављивања у средствима јавног 
информисања. Непотпуне и неблаговремено приспе-
ле пријаве се неће разматрати. Ближе информације 
се могу добити на број телефона: 024/554-300. Прија-
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ве са доказима о испуњавању услова слати на адре-
су: Универзитет у Новом Саду, Грађевински факул-
тет, Козарачка 2/а, 24000 Суботица.

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
24000 Суботица, Трг Јакаба и Комора 22

Наставник енглеског језика
за рад на српском наставном језику

Наставник биологије
на одређено време, ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана, са 40% радног времена, за рад на 
мађарском и српском наставном језику

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог обра-
зовања, а у свему према Правилнику о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Службени гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 11/12 и 15/13), поседовање психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима, поседовање држављанства Републи-
ке Србије, да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања, поседовање образовања из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина, од најмање 
30 бодова и 6 бодова праксе у установи. Психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима 
врши служба за запошљавање. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Потпуном пријавом сматра се прија-
ва која садржи: уверење о држављанству, оверен 
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, доказ да кандидат има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија 
или након диломирања од најмање 30 бодова и 6 
бодова праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова, доказ о знању језика на којем 
се остварује образовно-васпитни рад (осим канди-
дата који су одговарајуће образовање стекли на том 
језику). Одлуку о избору кандидата директор ће доне-
ти у року од осам дана од дана добијања резултата 
психолошке процене способности за рад са децом и 
ученицима. Доказ о здравственој способности за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење) доставља 
се презакључења уговора о раду. Доказ да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђења у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања устано-
ва ће прибавити по службеној дужности од надлежне 
полицијске управе (МУП-а) за изабраног кандидата. 
Пријаве слати на адресу: ОШ „Јован Јовановић Змај“, 
Трг Јакаба и Комора 22, 24000 Суботица.

ШАБАЦ
ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШАБАЦ
15000 Шабац, Војводе Путника 56

тел. 015/344-580

Сарадник у настави за наставно-научну 
област Заштита биља

на одређено време до 1 године

УСЛОВИ: Кандидат мора имати завршен пољоприв-
редни факултет (одсек заштита биља, фитомедици-
на), да је студент мастер академских или специјалис-
тичких студија који је студије првог степена завршио 
са укупном просечном оценом најмање 8. Кандидат 
је дужан да приложи уз пријаву: оверену фотоко-
пију дипломе о завршеним степеним студијама, као 
и уверења да је студент мастер академских или спе-
цијалистичких студија, биографију, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству, уверење 
о неосуђиваности, уверење да се не води поступак 
истраге и да није подигнута оптужница (не старије 
од 30 дана), као и фотокопију личне карте. Рок за 
подношење пријава је 15 дана од дана објављивања, 
лично или препоручено путем поште. Пријаве доста-
вити непосредно или путем поште на горенаведену 
адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање.

УЖИЦЕ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА“
31210 Пожега, Светосавска 9

тел. 031/812-341

Васпитач
на одређено време до повратка одсутног запосленог

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања за 
рад са децом узраста од 3 године до поласка у шко-
лу - лице које има одговарајуће више образовање, 
односно одговарајуће високо образовање на студија-
ма првог степена (основне струковне студије или 
основне академске студије) у трајању од 3 године 
или на студијама другог степена (дипломске академ-
ске студије - мастер, специјалистичке академске сту-
дије или специјалистичке струковне студије) - вас-
питач, у складу са законом; поседовање психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима; држављанство РС; да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања; извршена 
психолошка процена способности за рад с децом и 
ученицима у складу са законом. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. 
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: 
доказ о држављанству РС (уверење о држављанству 
или извод из матичне књиге рођених); оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању; оверен препис или оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту, односно испиту 
за лиценцу (осим за приправнике и друга лица која 
могу заснивати радни однос без положеног одгова-
рајућег испита); доказ да кандидат зна језик на којем 
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Први
утисак је нај-

важнији-
будите

испред свих

се остварује образовно-васпитни рад (осим канди-
дата који су одговарајуће образовање стекли на том 
језику, пошто се сматра да они познају језик на којем 
се изводи образовно-васпитни рад). Одлуку о избору 
кандидата директор ће донети у року од 8 дана од 
дана добијања резултата психолошке процене спо-
собности за рад са децом и ученицима. Пријаве слати 
на адресу. Ближе информације о конкурсу код секре-
тара Предшколске установе и телефоном: 812-341.

ВРАЊЕ
ОСНОВНА ШКОЛА

„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
Владичин Хан, Боре Станковића 40

тел. 017/474-807

Наставник техничког и информатичког 
образовања

са 50% радног времена, на одређено време, ради 
замене одсутне запослене преко 60 дана (до 

повратка са породиљског одсуства и одсуства ради 
неге детета)

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних 
чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014), тре-
ба да испуњава и посебне услове прописане чланом 
8 и чланом 120 став 1 тачке 1, 2, 3, 4, 5 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и одго-
варајуће образовање прописано чланом 3 став 1 тач-
ка 13 Правилника о степену и врсти образовања и 
васпитања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
11/2012 и 15/2013); да има психичку, физичку, здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; да има 
држављанство Републике Србије; да зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад.

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 2014/2015., 

односно до 31.08.2015. године

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних 
чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014), тре-
ба да испуњава и посебне услове прописане чланом 
120 став 1 тачке 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/2009, 52/2011 и 55/2013), стечено средње обра-
зовање и поседовање потврде о похађаном програ-

му обуке за педагошког асистента - уводни модул, 
у складу са Правилником о програму обуке за педа-
гошког асистента („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник“, бр. 11/2010); да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; да има 
држављанство Републике Србије; да зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад.

Радник на одржавању чистоће - 
спремачица

на одређено време ради замене одсутне запослене 
преко 60 дана (до повратка са породиљског одсуства 

и одсуства са рада ради неге детета)

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописа-
них чл. 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС“, 
бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014), 
треба да испуњава и посебне услове из члана 120 
став 1 тачке 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/2009, 52/2011 и 55/2013) и има образовање про-
писано Правилником о систематизацији послова и 
радних задатака школе, први степен стручне спреме, 
завршена основна школа; да има психичку, физичу 
и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања; 
да има држављанство Републике Србије; да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни 
да поред краће биографије доставе, у оригиналу или 
у овереном препису или овереној фотокопији, сле-
дећу документацију: извод из матичне књиге рође-
них, уверење о држављанству - не старије од 6 месе-
ци, диплому или уверење о стеченом одговарајућем 
образовању, доказ о поседовању образовања из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина, 
стеченом на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 
бодова праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова, односно уверење или други 
одговарајући документ о положеном испиту, односно 
испиту за лиценцу (за радно место 1). Уколико канди-
дат није стекао средње, више или високо образовање 
на српском језику у обавези је да достави доказ да је 
положио испит из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе. Уверење о савлада-
ном програму обуке (за радно место 2.). Доказ о неос-
уђиваности прибавља школа службеним путем, доказ 
о поседовању психичке, физичке и здравствене спо-
собности за рад са децом и ученицима (лекарско уве-
рење), подноси изабрани кандидат, по коначности 
одлуке о избору, а пре закључења уговора о раду. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узи-
мати у разматрање. Пријаве се подносе на адресу: 
Основна школа „Бранко Радичевић“ Боре Станковића 
40, 17510 Владичин Хан.
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ПОНОВЉЕНИ КОНКУРС
ОШ „МИЂЕНИ“

Општина Бујановац, Село Муховац
тел. 063/8169-975

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Лице који има одговарајуће високо образо-
вање: 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, у складу са Законом о високом обра-
зовању („Службени гласник РС“ број 76/05 и 100/07 
и аутентично тумачење 97/08 и 44/10), а 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, као и лице са стеченим одговарајућим 
високим образовањем на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне студије), сту-
дијама у трајању од три године или вишим образо-
вањем; лица која испуњавају услове за наставника, 
педагога и психолога, имају дозволу за рад, обуку и 
положен испит за директора установе и најмање 5 
година односно 10 година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања након стеченог одго-
варајућег образовања; да испуњавају услове из члана 
120 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; да имају положен испит за директора школе 
(с обзиром да програм обуке за директора школе и 
правилник о полагању испита за директора школе 
нису донети, изабрани кандидат ће бити у обавези 
да у законском року положи испит за директора). 
Уз пријаву кандидат подноси: биографске податке, 
односно радну биографију; оверен препис дипломе о 
завршеном одговарајућем образовању; оверен пре-
пис уверења о положеном испиту; потврду о раду 
у области образовања и васпитања након стеченог 
образовања и васпитања; доказ о неосуђиваности 
прибавља школа; уверење о држављанству; лекар-
ско уверење. Рок за пријављивање на конкурс је 15 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Пријаве се достављају на адресу: ОШ „Миђени“, Село 
Муховац, 17520 Бујановац, са назнаком: „Пријава 
на конкурс за директора“ или доставити лично код 
секретара школе. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе или путем теле-
фона: 063/8169-975. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране.

ВРШАЦ
ОШ „САВА МУНЋАН“

26340 Крушчица, Саве Мунћана 45
тел/факс: 013/858-015

e-mail: savamuncan@gmail.com

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које 
испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег 
високог образовања из члана 8 став 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, број: 72/09, 52/11 и 55/13), стеченог 

на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије), у складу са Законом о 
високом образовању, почев од 10. септембра 2005. 
године, за наставника основне школе, педагога и 
психолога, или на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године, за 
наставника основне школе, педагога или психолога; 
поседовање дозволе за рад (лиценца); поседовање 
психичке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима; поседовање држављанства 
Републике Србије; да није правоснажном пресудом 
осуђивано за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; да зна језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад у Основној школи „Сава Мунћан“ 
Крушчица (образовно-васпитни рад остварује се на 
српском језику); обука и положен испит за директора 
установе; најмање 5 година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања. Директор се бира на период 
од четири године. Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Уз пријаву треба приложити: извод 
из матичне књиге рођених (на новом обрасцу), уве-
рење о држављанству Републике Србије (не старије 
од шест месеци), оверен препис/фотокопију дипломе 
о стеченом образовању, оверен препис/фотокопију 
документа о положеном испиту за лиценцу, односно 
стручном испиту, потврду о радном искуству, преглед 
кретања у служби са биографским подацима (обавез-
но), доказе о својим стручним и организационим спо-
собностима (необавезно), доказ да је средње, више 
или високо образовање стечено на језику на коме се 
изводи образовно-васпитни рад (српском језику) или 
о положеном испиту из тог језика по програму одго-
варајуће висикошколске установе, а доказ је: 1. ако 
је кандидат стекао високо образовање на језику на 
коме се остварује образовно-васпитни рад (српском 
језику), доказ је јавна исправа (диплома) о стече-
ном високом образовању (која је већ приложена као 
доказ о поседовању одговарајућег образовања); 2. 
уколико лице није завршило образовање на језику на 
коме се остварује образовно-васпитни рад (српском 
језику), мора се приложити јавна исправа (диплома) 
или одговарајућа потврда да је средње, више обра-
зовање стечено на језику на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад (српском језику) или уверење/
потврда да је положен испит из тог језика по програ-
му одговарајуће високошколске установе. 

ОСТАЛО: Уверење о некажњавању по службеној 
дужности прибавља школа, у складу са чланом 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Доказ о психичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење) доставља кандидат који је одлуком школс-
ког одбора избран, ради достављања документације 
Покрајинском секретаријату за образовање. Испит 
за директора школе изабрани кандидат у обавези је 
да положи у законском року, након доношења под-
законског акта од стране министра просвете. Сва 
документа морају да буду у оригиналу или овереној 
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фотокопији и не враћају се кандидатима. Пријаве са 
документацијом слати на горенаведену адресу, са 
назнаком: „За конкурс“. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара школе и путем 
телефона: 013/858-015.

ЗРЕЊАНИН
ОСНОВНА ШКОЛА

„АЛЕКСА ШАНТИЋ“
23230 Сечањ, Вожда Карађорђа 77

Наставник историје
на одређено време ради замене одсутног запосленог, 

са непуним радним временом

УСЛОВИ: висока стручна спрема (професор исто-
рије, професор историје и географије, дипломи-
рани историчар, мастер историчар, дипломирани 
историчар - мастер); лица која су стекла академско 
звање мастер, односно дипломирани - мастер треба 
да имају завршене основне академске студије исто-
рије; држављанство Србије; да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; неосуђиваност правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Уз пријаву са краћом биографијом кан-
дидат подноси: оригинал, оверен препис или ове-
рену фотокопију дипломе о завршеном факултету, 
уверење о држављанству. Проверу психофизичких 
способности кандидата за рад са децом и ученици-
ма врши надлежна служба за послове запошљавања, 
по захтеву установе. Уверење о здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима кандидат подноси 
пре закључења уговора о раду. Уверење о некажња-
вању прибавља установа службеним путем. Докумен-
ти се подносе у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса, на следећу адресу: Основна школа „Алекса 
Шантић“, 23230 Сечањ, Вожда Карађорђа 77, инфор-
мације на број телефона: 023/841-196.

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ „МИХАЈЛО ПУПИН“
Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб

Наставник у звање доцента за ужу научну 
област Информационе технологије 

на период од пет година

УСЛОВИ: за звање доцента: доктор техничких наука, 
способност за наставни рад, научни, односно струч-
ни радови објављени у научним часописима или 
зборницима, са рецензијама. Пријаве са прилозима 
(докази о испуњавању услова конкурса: биографија, 
оверене фотокопије диплома о одговарајућем ака-
демском звању, списак објављених научних и струч-
них радова, књиге и сами радови), подносе се Факул-
тету у року од 8 од дана објављивања у публикацији 
„Послови“, на адресу: Технички факултет „Михајло 
Пупин“, Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб, са назнаком: 
„За конкурс“. Контакт телефон: 023/550-501.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТЕВАН АЛЕКСИЋ“

23230 Јаша Томић, Маршала Тита 99

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: наставник и стручни сарадник који има 
високо образовање (прописано Правилником о врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарадника у 
основној школи) стечено: на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академ-
ске студије или специјалистичке струковне студије), 
у складу са Законом о високом образовању, почев од 
10. септембра 2005. године или на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године; држављанство Републике Србије; доз-
вола за рад (лиценца); положен испит за директора; 
најмање 5 година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; психичка, физичка и здравствена спо-
собност за рад са децом и ученицима; неосуђиваност 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања. Уз пријаву са кратком 
биографијом кандидат подноси: 1. доказ о стручној 
спреми (оригинал, оверен препис односно оверену 
фотокопију дипломе); 2. уверење о држављанству; 
3. уверење о дозволи за рад (лиценца); 4. доказ о 
оствареном радном стажу. Проверу психофизичких 
способности кандидата за рад са децом и ученицима 
врши надлежна служба за послове запошљавања, по 
захтеву установе. Доказ о здравственој способности 
изабрани кандидат ће доставити пре ступања на 
дужност. Доказ о неосуђиваности прибавља устано-
ва службеним путем. Пријава са документима (1-4) се 
подноси у року од 8 дана од дана објављивања кон-
курса, на адресу: Основна школа „Стеван Алексић“, 
23230 Јаша Томић, Маршала Тита 99. Информације 
на број телефона: 023/848-023.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
„ЈОВАН ТРАЈКОВИЋ“

23000 Зрењанин, Улица Скерлићева бб

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Директор школе може да буде лице које 
испуњава услове прописане чланом 59 ст. 5 чланом 
8 став 2 и чланом 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
број 72/09, 52/11, 55/13), односно да поседује одго-
варајуће високо образовање из члана 8 став 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања (висо-
ко образовање стечено на студијама другог степена - 
дипломске академске студије - мастер, специјалистич-
ке академске студије или специјалистичке струковне 
студије), у складу са Законом о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 - аутен-
тично тумачење и 97/08), почев од 10. септембра 
2005. године или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не, за наставника средње стручне школе и подручја 

      Наука и образовање
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рада: економија, право и администрација и трговина, 
угоститељство и туризам, за педагога и психолога; да 
има дозволу за рад (лиценцу), обуку и положен испит 
за директора установе; најмање пет година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; да посе-
дује психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима; да није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; држављанство Републике Србије; да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Директор се бира на мандатни период од четири 
године. Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да 
поднесе: оверену копију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању за наставника средње стручне 
школе и подручја рада школе, за педагога и психоло-
га, оверену копију дозволе за рад (лиценцу), доказ о 
савладаној обуци и положеном испиту за директора 
установе, потврду да има најмање пет година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са ученицима; уверење да није осуђиван, у скла-
ду са законом; уверење о држављанству Републике 
Србије; извод из матичне књиге рођених; биографију 
са кратким прегледом кретања у служби и предлогом 
програма рада директора школе. Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са уче-
ницима доставља само изабрани кандидат. Доказ о 
неосуђиваности и доказ о непостојању дискримина-
торног понашања на страни кандидата за директо-
ра прибавља школа, пре доношења одлуке о избо-
ру. Доказ који се односи на дозволу за рад (лиценцу) 
подразумева оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту, односно оверену фотоко-
пију потврде о положеном испиту за дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручних сарадника. Знање 
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад 
доказује се дипломом о стеченом одговарајућем 
образовању за обављање образовно-васпитног рада 
на језику на коме се он остварује или уверењем да 
је лице положило испит из тог језика по програ-
му високошколске установе (српски језик, мађарски 
језик). С обзиром да Министарство просвете, науке 
и технолошког развоја РС до дана објављивања овог 
конкурса није организовало обуку и полагање испи-
та за директоре школа, пријаве које не садрже доказ 
о томе сматраће се потпуним, уз обавезу да изабра-
ни кандидат положи испит за директора у року који 
буде прописан. Рок за пријављивање на конкурс је 
15 дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Пријаве са доказима о испуњавању услова сла-
ти поштом, на адресу: Економско-трговинска школа 
„Јован Трајковић“ Зрењанин, Улица Скерлићева бб, 
23000 Зрењанин, са назнаком: „Конкурс за директо-
ра школе“ или предати лично у секретеријату школе. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети 
у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе и преко телефона: 
023/561-584, 536-979.

Наука и образовање
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ПИТАЛИ СТЕ НАС...
Телефон: 011/29 29 509 

Адреса: Послови - Национална служба
за запошљавање

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

aleksandra.bacevic@nsz.gov.rs

Недавно сам се пријавио на еви-
денцију незапослених и саветник за 
запошљавање ме је позвао на изра-
ду индивидуалног плана запошља-
вања. Шта тамо могу да очекујем?

Ако сте незапослени, а налазите се 
на нашој евиденцији, можете са својим 
саветником за запошљавање да саста-
вите индивидуални план запошљавања. 
План подразумева различите актив-
ности које сте договорили са саветником. 
На основу заједничке процене предлажу 
се одређене мере и активности које је 
неопходно да предузмете уколико ак-
тивно тражите посао, а за саветника 
план представља инструмент за даљи 
индивидуални рад са вама. Саветујемо 
да на индивидуалном разговору будете 
што искренији, јер саветник није испи-
тивач, већ неко ко покушава да добије 
што више података и информација како 
би вам помогао и на прави начин усме-
рио вашу потрагу за послом.

Саветник за запошљавање током ин-
дивидуалног разговора настоји да при-
купи све податке потребне за процену 
ваше запошљивости - образовање, рад-
но искуство, занимање, компетенције, 
посебна знања, и то упоређује са стањем 
на тржишту рада. Веома су нам важна 
ваша интересовања, јер она предста-
вљају параметар на основу којег знамо 
у којим занимањима можемо да посре-
дујемо за вас.

Уколико је могуће, индивидуални 
план подразумева и прецизне термине 

ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАН
ЗАПОШЉАВАЊА

укључивања у одређене активне мере 
или програме запошљавања, што зависи 
од ваших карактеристика, као и потреба 
тржишта рада. Ако људи са вашим зани-
мањем лакше долазе до посла, тада вас 
упућујемо у клубове за тражење посла и 
на сајмове запошљавања и редовно вас 
информишемо о слободним пословима. 
Са друге стране, ако је за ваш профил 
занимања теже наћи посао, можемо вас 
укључити и у друге активне мере тр-
жишта рада, као што су преквалифика-
ције, доквалификације, обуке.

Напомињемо да је наша улога у томе 
да вам пружимо максималну помоћ у 
смислу саветовања и предлагања актив-
ности у циљу бржег проналажења посла, 
док је на вама да се договорених актив-
ности придржавате.

Део индивидуалног плана је и Днев-
ник тражења посла, у који прецизно бе-
лежите своје активности, као и њихов 
резултат и доносите га на увид свом са-
ветнику. Наш савет је да прецизно уно-
сите податке у свој дневник, јер они могу 
бити идеалан водич за вашег саветника 
приликом тражења могућности за вас.

Саветник за запошљавање ће вам 
изаћи у сусрет и у попуњавању обавез-
ног упитника на који одговарате прили-
ком пријаве на евиденцију. Значајно је 
да редовно пријављујете сваку промену, 
од промене адресе до нове обуке коју сте 
прошли, како би наше посредовање за 
вас било што ефикасније.
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АКТУЕЛНО   Сајам запошљавања у Новом Пазару

НОВА ПОНУДА ТЕКСТИЛАЦА

Аида Бојаџић

Јелена Зорнић

Сајам запошљавања
и образовања у Крагујевцу

ВИШЕ ОД 250
НОВИХ РАДНИХ МЕСТА

Највише слободних послова понуђено је 
лицима машинских и металских занимања, 

као и радницима грађевинске струке

Филијала Крагујевац Националне службе за запо-
шљавање организовала је регионални Сајам запо-
шљавања и образовања, у сарадњи са Шумадија 
сајмом и под покровитељством Града Крагујевца. 

Учествовало је 40 послодаваца из Шумадијског округа, који 
су истакли потребу за запошљавањем преко 250 нових рад-
ника. Највише слободних послова понуђено је лицима ма-
шинских и металских занимања, од трећег до седмог степена 
стручне спреме, као и радницима грађевинске струке. У по-
нуди су била и радна места за продавце, шиваче и економску 
струку - менаџере и  комерцијалисте. 

Сајам образовања и запошљавања званично је отворио 
Борис Ковачевић, члан Градског већа за ванпривредне де-
латности, а манифестацији је присуствовао и Даријо Мач-
кић, председник Управног одбора НСЗ, који је нагласио да 
је за активне мере у 2015. години предвиђено близу три ми-
лијарде динара.

„Циљ данашњег окупљања је да сваки представник 
институције да допринос и предлоге за будуће заједничке 

активности, како бисмо ублажили проблем незапослености 
теже запошљивих лица, а пре свега корисника новчане со-
цијалне помоћи, за чије запошљавање Национална служба 
први пут спроводи посебан програм“, истакла је Горица Ба-
чанин, директорка Филијале Крагујевац НСЗ.

„Тренутно имамо три хиљаде породица у систему со-
цијалне заштите. Желимо да у сарадњи са Националном 
службом решимо проблем њиховог запошљавања. Ово је 
добра иницијатива, за коју је потребно време, а до ефеката 
ћемо доћи само ако се све институције умреже и заједнички 
делују. Нарочиту помоћ очекујемо од локалне самоуправе“, 
закључио је Момир Борић, директор Центра за социјални 
рад у Крагујевцу. 

Сајам у Крагујевцу посетило је око 2000 незапослених, 
који су имали прилику да разговарају и са саветницима НСЗ 
и добију помоћ у писању радне биографије. У оквиру сајам-
ских активности у Медија центру је одржан округли сто на 
тему „Партнерством до веће запослености теже запошљивих 
лица“.

Италијанска фирма MODA CAMPANIA ће отворити погон у Новом Пазару и до 
лета запослити преко 100 лица

Сајам запошљавања одржан у новопазарском Дому 
омладине, 14. маја, посетило је преко 1300 незапосле-
них, међу којима су најбројнији били млади. Учество-
вало је 30 послодаваца, који су понудили преко 200 

слободних радних места.
Ивана Рајовић, дипл. економиста, Алмир Пружља-

нин, дипл. правник и Нихат Бихорац, машински техничар, 
дошли су са истом жељом - да што пре пронађу посао.

„Предала сам CV на неколико места, код различитих 
послодаваца, тако да се надам да ћу доћи што пре до посла, а 
очекујем успех и кроз програм стручне праксе, јер ми се и на 
овај начин отвара могућност да представим своје квалитете 
и стручност“, каже Ивана, која има 28 година и две године 
чека посао на евиденцији. 

Понуда послова на сајму је била разноврсна. Најтраже-
нији су били шивачи текстила, помоћни грађевински радни-
ци, продавци, дипл. економисти, дипл. дизајнери текстила, 
итд.

Ове године, поред домаћих успешних послодаваца, на 
јубиларном десетом новопазарском сајму први пут се поја-
вио представник италијанске фирме, који ће отворити погон 
у Новом Пазару. У питању је предузеће MODA CAMPANIA, које 
ће се бавити производњом одевних предмета од кепера и 
џинса. Послодавац ће са радом почети најкасније средином 
јуна, а у старту се очекује запошљавање преко 100 лица.

Сајам је отворио начелник Одељења за привреду града 
Новог Пазара Рамиз Паљевац, који је истакао да градска 

управа улаже огромне напоре да подстакне запошљавање и 
отварање нових радних места, а младима је поручио да у да-
нашње време не треба бирати посао, већ искористити сваку 
добру прилику и изборити се за стално запослење. 

Директор Филијале Нови Пазар НСЗ Нихат Бишевац 
нагласио је да је ове године предвиђено запошљавање преко 
530 лица са евиденције уз помоћ мера активне политике за-
пошљавања и да су се и сајмови запошљавања показали као 
веома успешна мера, јер отварају могућност незапосленима 
да се на једном месту сусретну са већим бројем послодаваца.
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М. Милић ЂорђевићВ.Крстић

„Џинси Србија“ планира да запосли још 49 радника. Прошле године на 
сајмовима запошљавања посао нашло близу десет хиљада људи - рекао 

директор НСЗ Зоран Мартиновић

На Сајму запошљавања у Лозни-
ци, одржаном 20. маја, учество-
вао je 31 послодавац, a у понуди 
је било око 186 радних места. 

Манифестацију je посетило 1.200 не-
запослених. Најтраженија су била за-
нимања текстилне струке - шивачи, 
конфекционари, моделари, технолози, 
затим агенти осигурања, заваривачи, 
бравари, кувари, посластичари и други.

„Према подацима из прошле го-
дине, на 52 сајма у Pепублици Србији 
учествовало је преко 46.000 лица, а 
посао је нашло близу десет хиљада 
људи. Ово је добра прилика да неза-
послена лица ступе у директан контакт 
са послодавцима, провере ниво своје 
запошљивости и конкуретности на тр-
жишту рада и на тај начин процене ко-
лике су им шансе да сами нађу посао и 
шта је потребно од вештина и додатних 
знања да савладају како би се лакше за-
послили. Сајмови су једна од мера која 
има проактивну улогу у проналажењу 
посла“, изјавио је директор Националне 
службе за запошљавање Зоран Мар-
тиновић, приликом посете сајму.

Послодавац „Џинси Србија“ (Jeanci 
Serbia) из Лесковца, који је отворио 
нови погон текстила у Крупњу, први 
пут учествује на сајму запошљавања. 

До сада су запослили око 100 лица са 
евиденције незапослених у овој општи-
ни, а намеравају да у наредном перио-
ду обуче и приме у радни однос још 49 
радника.

„НСЗ је ове године обезбедила 
знатна средства за ново запошљавање 
и привредне субјекте. У ту сврху из-
двојено је 2 милијарде и осамсто мили-
она динара, уз додатних 500 милиона 
за запошљавање особа са инвалиди-
тетом. Посебно треба истаћи додатних 
500 милиона од јединица локалних са-
моуправа које су у својим буџетима из-
двојиле средства за локалне политике 
запошљавања“, рекао је директор НСЗ 
Зоран Мартиновић, нагласивши да су 
град Лозница и општине Крупањ, Мали 
Зворник и Љубовија заједно издвојили 
30 милиона. 

„Очекујем да ће Национална служ-
ба, Влада Републике Србије и ресорно 
министарство издвојити око 30 мили-
она динара и помоћи у суфинансирању 
политике запошљавања у истом износу 
који су и ове општине издвојиле“, нагла-
сио је Мартиновић.

У просторијама Регионалне привредне коморе, Филија-
ла Нови Сад НСЗ одржала је 20. маја презентацију 
„Мере активне политике запошљавања за 2015. годи-
ну“, којој су присуствовали представници 12 послода-

ваца. 
Гордана Тот, руководилац Групе за додатно образовање 

и обуку у Филијали Нови Сад НСЗ, предочила је информације 
о посебним програмима стручне праксе предвиђеним за ре-
ализацију у току ове године. Душан Марјановић, начелник 
Одељења за посредовање у запошљавању и планирање ка-
ријере, истакао је посебан значај подстицања запошљавања 
особа са инвалидитетом.

Годишњим планом рада НСЗ за 2015. годину, за Фи-
лијалу Нови Сад предвиђене су субвенције за отварање нових 
радних места за 150 незапослених, субвенције за запошља-
вање корисника новчане социјалне помоћи за 132 лица, суб-
венције за самозапошљавање, укључујући и представнике 
ромске националности, за 183 лица и субвенције зараде за 
32 особе са инвалидитетом без радног искуства. 

У новосадској филијали НСЗ ове године планирана је, 
поред осталог, реализација програма стручне праксе за 294 
лица и функционално основно образовање одраслих за 177 
лица без завршене основне школе.

АКТУЕЛНО   Сајам запошљавања у Лозници

„ЏИНСИ“ ТРАЖИ РАДНИКЕ 

НОВИ САД

НОВИ ПОДСТИЦАЈИ 
ЗАПОШЉАВАЊУ

Програм за запошљавање у Нишу

ЗА ПРИПРАВНИКЕ
15 МИЛИОНА ДИНАРА
Дугогодишња сарадња између Града Ниша и Нaционал-

не службе за запошљавање - Филијале Ниш у реализацији 
програма оспособљавања кроз запошљавање приправника, 
наставља се и ове године. Град Ниш је Одлуком о буџету 
града за 2015. издвојио 15 милиона динара за финансирање 
запошљавања приправника. Почетак реализације Програ-
ма запошљавања приправника на територији града Ниша 
уследиће након објављивања јавног позива у листу „Послови“ 
и на сајту Националне службе за запошљавање. Овим пози-
вом биће обухваћени послодавци који припадају приватном 
сектору, а који ће запослити лица без радног искуства у стру-
ци, са средњом, вишом или високом стручном спремом, са 
евиденције НСЗ - Филијале Ниш. 

Град је преузео обавезу да финансира плату и порезе и 
доприносе за радника у складу са законом, у трајању од 6, 
9 или 12 месеци, у зависности од степена стручне спреме. 
Током трајања приправничког стажа послодавац остварује 
право на рефундирање новчаних средстава у месечном из-
носу од: 26.000 динара за нето-зараде приправника са нај-
мање четворогодишњим високим образовањем, 24.000 ди-
нара за нето-зараде приправника са вишим или високим 
трогодишњим образовањем и 22.000 динара за нето-зараде 
приправника са средњим образовањем. Досадашња пракса 
у реализацији оваквих програма је показала да око 65 одсто 
лица укључених у ову меру остане у радном односу и након 
истека периода финансирања.
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Сајам запошљавања у Бору

ТРАЖЕНО 230 
РАДНИКА

Више од 800 тражилаца посла посетило је Сајам запо-
шљавања у Бору, који је борска филијала НСЗ организова-
ла 14. маја, у Спортском центру. На Сајму је учествовао 31 
послодавац, а тражено је 230 радника. Десетак послодава-
ца истакло је и понуде за запошљавање већег броја особа са 
инвалидитетом, различитих образовних профила и нивоа 
стручности.  

Тражили су се радници из области: угоститељства, тр-
говине, администрације, грађевине, машинске и електро 
струке, геронтодомаћице, саветници за продају осигурања и 
НК радници, као и високообразовани кадар: грађевински и 
машински инжењери, лекари, дипломирани правници и ди-
пломирани економисти. 

Отварајући сајам, члан Општинског већа у Бору Слави-
ша Буђелан истакао је да ће општина и ове године, у складу 
са Локалним акционим планом, издвојити средства која ће 
омогућити да до посла дође најмање 40 лица са евиденције 
НСЗ. 

Директорка Филијале Бор НСЗ Соња Станковић се зах-
валила општини на подршци у организацији сајма. 

„Посета сајму незапосленим лицима може помоћи да се 
запосле, али може бити и оријентир за преквалификацију“, 
рекла је Станковићева. 

На Сајму запошљавања у Бач-
кој Тополи, одржаном 15. маја, 
учествовало је 26 послодаваца 
са територије општина Бачка 

Топола и Мали Иђош. Послодавци су 
исказали око 150 слободних радних 
места за кандидате различитог обра-
зовања и квалификација. Незапослена 
лица могла су да конкуришу за радна 
места продавца, шивача, брусача, пе-
кара, возача свих категорија, радника 
обезбеђења, комерцијалисте, дипломи-
раног инжењера прераде и обраде др-
вета, водича музеја и галерије. 

Помоћник председника општине 
Бачка Топола Предраг Стојановић и 
председник Скупштине Бачка Топола 
Плохл Едвин истакли су значај мани-
фестација које подстичу запошљавање, 
као и значај сарадње НСЗ и локалне 
самоуправе које већ дуги низ година 
заједно организују сајмове запошља-
вања. 

Директор суботичке филијале НСЗ 
Душан Торбица истакао је позитивне 
стране сајмова запошљавања.

„Послодавци и тражиоци запос-
лења су на сајму у директном контакту, 

који може да да брже и боље резултате 
приликом одабира кандидата и њихо-
вог запошљавања“, рекао је Торбица, 
који је представио и актуелне јавне по-
зиве НСЗ и указао на важност сарадње 
свих партнера који се баве запошља-
вањем.

Послодавци су изузетно задовољ-
ни организацијом сајма, квалитетом 
и бројем предатих радних биографија, 
као и припремљеношћу кандидата. 
Највеће интересовање било је за рад у 

предузећу „Зобнатица“ а.д., које плани-
ра запошљавање лица у угоститељској 
делатности. „Криваја“ д.о.о. ће анга-
жовати возаче, грађевинске раднике, 
књиговође, „Смартком“ д.о.о. трговце 
и административне раднике, а „Ipon 
Security“ раднике на пословима обез-
беђења.

На сајму је предато око 600 радних 
биографија, а присуствовало је више од 
500 посетилаца. 

АКТУЕЛНО   Сајам запошљавања у Бачкој Тополи

НАЈВИШЕ ПОСЛА У „ЗОБНАТИЦИ“
Највеће интересовање било је за рад у предузећу „Зобнатица“, које планира 
запошљавање лица у угоститељској делатности. „Криваја“ ће ангажовати 

возаче, грађевинске раднике, књиговође

М.Фуштар

Е.С.Ердман

Сајам запошљавања
у Владичином Хану

ЗА ОБУЋАРЕ 
ИМА ПОСЛА
Сајам запошљавања у Владичином Хану, у орга-

низацији Филијале Врање НСЗ и испостава Владичин 
Хан и Сурдулица, одржан је 15. маја, у CONNECTION 
CENTRU. Манифестацију је отворио директор Фи-
лијале Врање НСЗ Дарко Јанковић. 

На сајму је учествовало 19 послодаваца из Вла-
дичиног Хана и Сурдулице и око 500 незапослених. 
Исказана је потреба за попуњавањем око 80 слобод-
них радних места. Највеће шансе да дођу до посла 
имали су радници у обућарству - израђивачи горњих 
делова обуће, а затим радници за обраду и прераду 
воћа. Такође, већи број радника биће ангажован у 
кондиторској индустрији, а у понуди су била и радна 
места за машинске и столаре за израду фурнира (ла-
кирање), куваре, кројаче, шнајдере, пекаре, помоћне 
раднике за рад у кухињи, продавце, помоћне пекаре, 
раднике за производњу пресвлака за душеке, теса-
ре, армираче, возаче теретњака и дипломиране ин-
жењере грађевинарства. В.Станојковић
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Мало је познато да се у Србији производе исте кломпе 
као и у Холандији. Прецизних података о обиму до-
маће производње кломпи нема, али се са великом 
сигурношћу може претпоставити да није велики, 

будући да је то једна од занатских делатности која лагано 
изумире. У Холандији се сваке године произведе око три ми-
лиона дрвених кломпи које се даље продају као сувенири, а 
понекад и ван индустрије туризма - у продавницама алата. 
Чак и тамо све је мањи број оних који ручно дељу ове комаде 
обуће, јер је највећи део производње компјутеризован. 

С обзиром да су прошле европске сигурносне провере, 
кломпе се у Холандији носе као заштитна обућа, често у 
пољопривреди. Важе за безбеднију обућу од челиком ојача-

них радничких ципела. 
У Бачком Моношто-

ру, војвођанском селу са 
нешто мање од 3.500 ста-
новника, почетком про-
шлог века кломпарством 
се бавило више од 70 људи. 
Они су ручно израђивали 
дрвену обућу коју су но-
сили пољопривредници 
у мокрим пољима током 
тешких зимских дана, а по 

којој су постали познати и у Аустрији, Немачкој, Мађарској, 
Румунији, Бугарској, Русији, Украјини… Кломпе су извозили 
преко океана, у САД и Канаду, а данас у целом овом региону 
кломпе производи једино Ивица Ковач, и то, како сам каже, 
сасвим случајно.

Почео је пре осам година, када је радио различите 
послове да би преживео. „Једног дана сам на тавану своје 
куће пронашао кутију са алатом. Распитао сам се и сазнао 
да је то алат за израду дрвених кломпи и да је припадао мом 
оцу, који је давно израђивао кломпе. Нисам имао од кога да 
научим занат, па сам се сналазио сам и учио на грешкама. 
Бацио сам добрих пет кубика врбе док нисам направио прве 
квалитетне кломпе“, присећа се Ковач.

У међувремену је постао добар кломпар, коме сада тре-
ба два сата да уради један пар обуће. Често ни нема толико 
наруџби да би био упослен цео дан. Када му добро иде, на-
прави два пара дневно. Осим што своју робу продаје на сајмо-
вима и у Моноштору, кломпе шаље и наручиоцима по Србији, 
а овдашњи купци их даље разносе по целом свету. За сада 
нема организован извоз.

Некада је Моноштор имао задругу кломпара, која је по-
средовала између малих произвођача и већих откупљивача, 
попут фабрика. Сада је у њему остао самоуки Ивица Ковач, 
који кроз рад добија нове идеје за развој свог бизниса: „Почео 
сам да их правим у разним величинама, па и веома мале, 
које служе као сувенири. Од купаца сам чуо да их користе за 
разне намене: неки их носе, неки у њима држе цвеће, неки 
вино, а неки их каче на зид. Имао сам још мноштво идеја за 
њихову примену, па и за декорацију. Купио сам четке и боје 
и пробао да их осликам, али када сам видео како то изгледа, 
одлучио сам да је боље да останем при прављењу обичних 
дрвених кломпи“, прича Ковач.

Купци који циљано долазе код њега обично купују оне 
велике, док се сувенири најбоље продају по сајмовима. С об-
зиром да ово није претерано уносан посао, Ивица Ковач је 
научио да прави и друге дрвене предмете, као што су рамови 
за слике. 

„Деца не желе да буду кломпари. Можда је разлог у томе 
што овај посао захтева тежак физички рад, а сви желе да седе 
испред компјутера. Можда их плаши и помисао како изгле-
да процес израде када виде алат у мојој радионици - велике 
ножеве којима се буши дрво. Пробао сам и да им кроз шалу 
приближим овај занат - да уместо одласка у скупе терета-
не као кломпари могу да стекну кондицију бесплатно и још 
да зараде. Како сада стоје ствари, бојим се да после мене у 
Моноштору више нико неће правити кломпе“, са жаљењем 
констатује Ивица Ковач.

Занат којим се Ковач бави један је од око 500 тренут-
но уписаних у званични Регистар сертификованих старих и 
уметничких заната и послова домаће радиности. 

АКТУЕЛНО   Производња дрвених кломпи на северу Бачке

ПОСАО САМ НАШАО НА ТАВАНУ
Почео сам пре осам година, када сам радио различите послове да бих преживео. Једног 

дана сам на тавану своје куће пронашао кутију са алатом - сећа се Ивица Ковач

Извор: Бизнис и финансије

Бацио сам добрих пет кубика врбе, док 
нисам направио прве квалитетне кломпе 

- присећа се Ковач

У Бачком
Моноштору 

почетком прошлог 
века кломпарством 
се бавило више од 70 

људи
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Да ли због изборне 
године која им пред-
стоји или због топлог 
туристичког про-

лећа, нови подаци шпанског 
Министарства рада говоре 
да је у априлу смањена неза-
посленост за 119.000 људи. 
Према подацима социјалног 
осигурања, новозапослених 
је у 2015. години чак 175.000. 
Тако нешто у Шпанији није 
забележено од 2001. године, 
од када се води оваква вр-
ста статистике. Туризам је 
у пуном погону, хотели и ос-
тали туристички посленици 
ухлебљују многе, углавном 
кроз уговоре на одређено 
време. 

Шпанија је и даље, 
после Грчке, земља са 
највећом стопом незапосле-
ности у Европској унији (5,5 
милиона незапослених, 24 
одсто радно способног ста-
новништва је незапослено, 
а код младих је тај број и 
дупло већи). Шпанска вла-
да износи прогнозе да ће 
број нових радних места у 
овој години порасти са пола 
милиона, колико је износио 
2014., на шестсто хиљада. На 
основу тога је прогнозирано 
да ће до краја 2015. године 
број незапослених пасти на 
22,6 одсто, односно испод 
психолошке границе од 5 
милиона. Шпанија, која је 

пре само три године тражи-
ла спас од Европске уније и 
42 милијарде евра подршке 
банкама, сада је, по (само)
процени владе, реформска 
земља за пример другима и 
што се штедње тиче, најдис-
циплинованији члан еврозо-
не. Задобијено је и обновље-
но поверење финансијских 
институција и многих инвес-
титора и остварен је профит, 
поред вештачки ниских ка-
матних стопа, од пада цена 
нафте на светском тржишту.

Међутим, ови подаци 
не дају повода за славље и 
опуштеност. Европска ко-
мисија и Међународни мо-
нетарни фонд сматрају да се 
у Шпанији морају спровести 
још многе структурне ре-
форме. Исто важи и за Фран-
цуску, Италију и Грчку. Како 
је ово изборна година у Шпа-
нији, уочљив је маркетинш-
ки моменат у целој причи, 
о чему сведоче бројне сенке 
које су се надвиле над тр-
жиште рада. Наиме, трећина 
уговора који су закључени 
у периоду између јануара и 
марта припада категорија-
ма помоћних радника, коно-
бара и чистачица. Већина их 
је на закључена на одређено 
време, само 7 одсто на не-
одређено.

Дилема око одрживости 
шпанских прогноза о по-

ГОРЕ-ДОЛЕ   Незабележен пад 
незапослености у Шпанији од 2001. године

ПРОЛЕЋНО ЧУДО
У ЗАПОШЉАВАЊУ

У априлу смањена незапосленост за 
119.000 лица, док је број новозапослених у 

2015. чак 175.000 

Тетоважа препрека или плус за запошљавање?

ПОВИШИЦА
ЗА ТЕТОВАЖУ
Запослени у њујоршкој агенцији за не-

кретнине Rapid Reality добили су повишицу 
од 15 одсто, након што су истетовирали 

лого фирме на свом телу
Кинески змајеви, орлови, делфини, руже и бројни други 

цртежи - тетоваже су све присутније, а носе их све категорије 
људи, од грађевинских радника и морнара преко болничарки 
до банкара. У Сједињеним Америчким Државама, где данас 
сваки четврти Американац има неку тетоважу, постоји чак 
претња „скинвертајзинга“ (skinvertising, од енглеских речи 
skin - кожа и advertising - реклама), пише магазин Capital.

Наиме, запослени у њујоршкој агенцији за некретнине 
Rapid Reality добили су повишицу од 15 одсто након што су 
истетовирали лого фирме на свом телу. То, међутим, не зна-
чи да су тетоваже свуда радо прихваћене. Истраживање које 
је тим научника са Универзитета Сент Ендруз, у Шкотској, 
спровео међу агенцијама за запошљавање, показало је да су 
тетоваже и даље предмет предрасуда.

Аутор студије професор Ендру Р. Тиминг наводи да 
упркос све распрострањенијем боди арту, људи задужени за 
избор кандидата страхују да би тетоваже, које често асоци-
рају на хулигане и наркомане, могле да одврате клијенте. Све 
је више послодаваца који траже да тетоваже буду покриве-
не, посебно ако је реч о цртежима сексистичког, расистичког 
или насилног садржаја. У Америци, послодавци су дужни да 
запосленима јасно предоче кодекс облачења, како не би били 
позвани на одговорност због кршења права на приватност и 
слободу изражавања. У калифорнијском градићу Сан Пабло, 
у ком влада велика незапосленост, званичници су овај про-
блем схватили веома озбиљно, па су тако покренули програм 
за помоћ онима који желе да уклоне видљиве тетоваже које 
их спречавају да нађу посао.

бољшању на тржишту рада 
лежи, пре свега, у чињени-
ци да нови привредни мо-
дел, који је најављиван више 
пута од стране владајућих 
конзервативаца, још увек 
није известан. Ради се на 
увођењу дуалног система у 
образовни процес, по узору 
на Немачку, на подстицању 
инвестиција првенствено 
у индустрију, грађевину и 
туризам. Такође, држава 
даје подстицаје малим и 
средњим предузећима за 
легалан развој, како би по-
стали окосница привреде. 

Обезбеђивање добро 
плаћених радних места и 
запошљавање путем уго-
вора на неодређено време 
још нису реалност. Армија 
од преко пет милиона неза-
послених, од којих је поло-
вина дугорочно незапосле-
на, а 55 одсто не прима ни 
државну новчану потпору 
током трајања незапосле-
ности, мора да проналази 
спас на црном тржишту. Чак 
1,8 милиона домаћинстава 
нема нити једног члана који 
је стално запослен или има 
стална примања. 
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Годинама уназад уочен је парадокс да Црна Гора, која 
има проблем с растом незапослености, током турис-
тичке сезоне запосли више од 23.000 странаца, док 
на бироу на посао чека 35.000 црногорских грађана. 

Ипак, црногорска влада је услишила молбе јадранских угос-
титеља пред почетак сезоне и одлучила да до јесени одложи 
примену новог Закона о странцима и тако привремено сус-
пендује ограничења за запошљавање странаца.

Наиме, нови закон, који је ступио на снагу 1. априла, 
подигао је огромне таласе међу туристичким радницима и 
послодавцима широм Црне Горе. Одредба којом се од влас-
ника угоститељских објеката захтева да прво дају шансу до-
маћим сезонцима, наишла је на критике и већ на почетку 
сезоне донела проблеме. 

Одбор Удружења туризма и угоститељства Привредне 
коморе (ПКЦГ) предложио је да се одложи примена члана За-
кона о странцима који се односи на прибављање претходне 
потврде од Завода за запошљавање као услов њиховог анга-
жовања. Она ће, сматра председник Одбора Драган Иван-
чевић, у овој години направити велике проблеме. Иванче-
вић је на седници Одбора објаснио да туристички радници 
не траже поништење, већ само да се пролонгира примена 
наведеног члана Закона о странцима до наредне године. 

„Надлежни треба да помогну представницима турис-
тичке привреде када је у питању кадровска политика. Циљ 
је да тај закон не створи хаос и не буде лимит у остваривању 
неопходног квалитета“, казао је Иванчевић.

Глас против новог закона дигли су и угоститељи са при-
морја. Илија Араменко, потпредседник Удружења угости-

теља општине Будва, казао је за „Новости“ да су радници из 
земаља у окружењу важна карика и део тима сваког угос-
титеља.

„Ради се о стручним особама, чему у прилог иде и што су 
код власника по 15 и више година. Дешавало се да запослимо 
и домаћу радну снагу, али смо њима били незадовољни. Ре-
цимо, већ после петнаестак дана смо морали да их отпушта-
мо због нестручности и непослушности, а било је примера да 
су се чак и физички обрачунавали са власницима објеката“, 
тврди Араменко.

Нови пропис је ограничио запошљавање странаца, који 
могу бити запослени само ако на евиденцији нема домаће 
радне снаге која задовољава тражене услове. 

Поред питања запошљавања, поменути закон третира 
и друга статусна питања странаца. Странцима који имају 
некретнине у Црној Гори омогућава несметано коришћење 
некретнина на годину дана, колико сада могу непрекидно 
боравити у земљи. Раније је тај рок био ограничен на три ме-
сеца.

САЗНАЈТЕ ВИШЕ   Црногорски Закон о странцима

РАМПА ПОДИГНУТА ДО ЈЕСЕНИ
Месечна зарада је увек ствар договора, али у просеку у туризму је 300 евра плус 

спавање и храна. Дневница у грађевинарству креће се између 15 и 20 евра

 

Италија тражи раднике из Србије
   Влада Италије објавила је позив за запошљавање се-
зонских радника за ову годину, а за послове могу да се 
јаве и грађани Србије. Како је наведено на званичном 
сајту Министарства унутрашњих послова Италије, за се-
зонски посао могу да се пријаве грађани Црне Горе, Ср-
бије, Босне и Херцеговине, Македоније, Албаније, Кореје, 
Египта, Филипина, Гамбије, Гане, Јапана, Индије, Маро-
ка, Маурицијуса, Молдавије, Нигера, Нигерије, Пакиста-
на, Сенегала, Шри Ланке, Украјине и Туниса. 
   У овој години Италијани ће да запосле 13.000 сезон-
ских радника које ће Министарство за рад и социјалну 
политику расподелити по радним местима зависно од 
потреба. Од те бројке, 1.500 радних места је резервисано 
за раднике који су раније радили у Италији или већ раде 
у овој земљи.

 Магнет за раднике са Балкана
   Црна Гора је по броју запошљавања сезонаца лидер 
у региону. У шест држава региона током прошле годи-
не издато је 57.500 дозвола за рад странцима, од чега 
се скоро 31.000 односила на дозволе из Црне Горе, што 
је десет пута више у односу на Хрватску. Ове године за 
странце је издато преко 23.000 дозвола. Највећи број је 
издала Подручна јединица Бар - 40,28 одсто, затим Под-
ручна јединица Подгорица - 27,53 одсто и Подручна је-
диница Херцег Нови - 26,12 одсто.
   Највише странаца који се запошљавају у Црној Гори је 
из Србије - 10.291 или 44,63 одсто, Босне и Херцеговине - 
4.604 или 19,96 одсто, Руске Федерације - 2.750 или 11,92 
одсто и Македоније - 1.436 или 6,23 одсто. 
   Посматрано према делатностима, највише дозвола је 
издато у области грађевинарства (5.156 или 23,89 одсто), 
затим туризма и угоститељства (4.510 или 20,9 одсто) и 
трговине на велико и мало, поправке моторних возила и 
мотоцикала.
   Месечна зарада је увек ствар договора, али у просеку 
у туризму је 300 евра плус спавање и храна. Дневница у 
грађевинарству креће се између 15 и 20 евра.

А.Б.
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Београд 
Гундулићев венац 23-25  
тел. 011/2929-100, 2929-000

Нови Сад  
Алберта Томе 2 
тел. 021/4885-500

Зрењанин 
Сарајлијина 4 
тел. 023/519-800

Кикинда 
Доситејева 24 
тел. 0230/411-700

Панчево 
Војводе Радомира Путника 20 
тел. 013/306-800

Вршац 
Феликса Милекера 21 
тел. 013/802-400

Сомбор 
Апатински пут 1 
тел. 025/464-000

Сремска 
Митровица 
Светог Димитрија 31 
тел. 022/638-800

Суботица 
Трг слободе 3/3 
тел. 024/644-600

Крагујевац 
Светозара Марковића 37 
тел. 034/505-500

Јагодина 
Љубише Урошевића 16 
тел. 035/201-011

Ниш 
Ратка Вукићевића 3 
тел. 018/501-200

Пирот 
Кнеза Милоша 59 
тел. 010/305-000

Прокупље 
Цара Лазара 49 
тел. 027/320-000

Бор 
7. јула 29 
тел. 030/453-100

Зајечар 
Николе Пашића 77 
тел. 019/444-500

Ваљево 
Владике Николаја 1 
тел. 014/295-600

Врање 
Тодора Шпанца 1 
тел. 017/407-100

Краљево 
Цара Душана 78 
тел. 036/302-000

Нови Пазар 
Шабана Коче 18 
тел. 020/330-000

Крушевац 
Балканска 33 
тел. 037/412-501

Лесковац 
11. октобра 25 
тел. 016/202-400

Пожаревац 
Шумадијска 31 
тел. 012/538-100

Смедерево 
Др Миладина Милића 2 
тел. 026/633-900

Ужице 
Железничка 22 
тел. 031/590-600

Пријепоље 
Санџачких бригада 11 
тел. 033/719-011

Чачак 
Жупана Страцимира 35 
тел. 032/303-700

Шабац 
Масарикова 31 
тел. 015/361-700

Лозница 
Кнеза Милоша 3 
тел. 015/879-700

Косовска 
Митровица 
Џона Кенедија бб 
тел. 028/420-600

АДРЕСЕ ФИЛИЈАЛА НСЗ

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Нови Сад 
Булевар Михаjла Пупина 6/I 
тел. 021/48-85-901

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Косовска Митровица  
Дрварска 10 
тел. 028/423-090

Позивни центар 
0800 300 301
(позив је бесплатан)


