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ТЕМА БРОЈА - Факултет је само први корак, све остало је рад. 
Предузетништво се код нас доживљава као препуштеност самом себи. 

Високе технологије нуде шансу младим људима да сами себи креирају и 
нађу посао
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УВОДНИК

ПИЦА ИЛИ СЕНДВИЧ?
Нешто медијске прашине у јавности се подигло због 

једне од понуђених преквалификација незапосленима. 
На оптуженичкој клупи појединих медија нашао се пи-
ца-мајстор. Када је незнатно богатију Канаду захватила 
рецесија, у Торонту је најобразованији тим достављача 
„5 minutes pizza“ био српски: архитекта, грађевински 
инжењер, програмер, фармацеут, машински инжењер, 
хемичар... 

Степен образовања српске репрезентације кретао се 
између VII/1 и VIII. За њихов тадашњи посао и преква-
лификацију то је било неважно. Најважније је да су били 
најбржи. У брзини достављања пица њима иза леђа биле 
су колеге из емигрантских кругова Тамилских тигрова 
са Шри Ланке. Даровити инжењер  електротехнике из 
Београда и данас држи сендвичарницу у Торонту, док 
његова вршњакиња из Новог Сада, по струци фармаце-
ут, има уходани маникир-салон на Јанг улици. Да ли је 
у Србији забрањено и испод части радити исто што се 
ради и у иностранству?

„Ниједан посао није срамота радити“, сматра др 
Бранко Ковачевић, професор и декан Електротехнич-
ког факултета. Некадашњи ректор Београдског уни-
верзитета говори и о предузетништву које се код нас 
доживљава као препуштеност самом себи, о уписним 
квотама формираним за милион радних места више 
него данас, високим технологијама које нуде шансу 
младим људима да сами себи креирају и нађу посао... 
Детаљније у Теми броја.

Истовремено, послодавци се широм света суочавају 
са потешкоћама у проналажењу потребних кадрова. У 
Француској сваки трећи послодавац има потешкоћа у 
запошљавању, и то углавном занатлија и квалификова-
них радника, возача и административног особља - шире 
на страни Сазнајте више. На истој, искуство компаније 
„Менпауер“ у Србији, које показује да су захтеви за ИТ 
стручњацима у последње две године утростручени, као 
и да програмер са неколико година искуства у просеку 
добија три до четири позива месечно са предлогом да 
размотри одређену отворену позицију.

Са евиденције НСЗ Чачак прошле године су се запо-
слиле 6.242 особе. У Моравичком округу 2014. евиденти-
рано је 3,19 одсто мање незапослених у односу на 2013., 
док су локалне самоуправе за пројекте запошљавања 
издвојиле 58,2 милиона динара - детаљније у интервјуу 
Саше Обрадовића, директора Филијале Чачак НСЗ.

Колико је прекобројних по Нацрту закона о начи-
ну одређивања максималног броја запослених у јавном 
сектору? Да ли их је у Нишу мање или више од 1.800, 
Крагујевцу око 1.340 или 1.470 у Новом Саду - на страни 
Актуелно. 

У поређењу са статистиком коју је Евростат објавио 
за 19 земаља ЕУ, у 2014. години, од запослених у БиХ 
недељно су радили више само Турци, Исланђани, Грци, 
Аустријанци и Британци, али су њихова примања не-
сразмерно нижа и од оних који мање раде. Ништа мање 
не раде ни у Кини, земљи која је скоро сваке недеље у 
првом тромесечју ове године добијала по једног ми-
лијардера, пре свега захваљујући расту послова преко 
интернета. О томе на страни Економија.

На крају и одговор на питање из наслова: и пица и 
сендвич. 

Милош Чолић
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Млади у Јабланичком округу добиће подршку за 
проналажење посла кроз пројекат који ће се од 1. 
јуна реализовати на иницијативу немачке и срп-
ске владе. Пројекат се реализује у сарадњи с Не-

мачком организацијом за међународну сарадњу (ГИЗ) само 
у два округа у Србији, Јабланичком и Нишавском, како би се 
унапредиле могућности за запошљавање младих. Стечена 
искуства потом ће се интегрисати у дијалог о запошљавању 
младих на националном нивоу, саопштено је у седишту ок-
руга у Лесковцу.

„Анализа односа броја запослених и незапослених мла-
дих људи показала је да је 2008. године било дупло више за-
посених, док је тај однос 2013. био 1:1, што значи да се тада 

више младих људи пријавило Националној служби за запошљавање или су излаз тражили у школовању на вишим школама 
и факултетима“, казао је директор НСЗ Лесковац Дејан Станковић. 

Начелник Јабланичког округа Божидар Стојиљковић оценио је да ће резултати пројекта бити видљиви наредне годи-
не. „Не очекујем брзе резулате, јер су за нова радна места потребне нове фабрике и технологије, али верујем да ће се први 
осетнији резултати овог пројекта осетити већ у наредној години“, рекао је Стојиљковић. 

ПРИВРЕДА   Сајам запошљавања у Зајечару

ПОНУЂЕНО 120 
РАДНИХ МЕСТА

Тражени продавци, путари, тесари, али и дипломира-
ни хемичари, професори немачког и енглеског језика

У Јабланичком округу

ГИЗ ПОМАЖЕ МЛАДИМА 

Објављени јавни позиви за приватизацију 21 
предузећа

ПРОДАЈА КАПИТАЛА
И ИМОВИНЕ

Агенција за приватизацију објавила јавне 
позиве за продају 21 предузећа - код 16 се 

продаје капитал, а код пет имовина

Капитал продају ПТТ арматуре у Александровцу, Доло-
во у Долову, Драган Марковић у Обреновцу, Агробачка 
у Бачу, Рафинерија нафте у Београду, Мостоградња 
у Београду, Застава метал Ресавица, ЗГОП у Новом 

Саду, Граничар Гаково, Севертранс Сомбор.
На продају је понуђен и капитал Дувана у Љубовији, Пу-

тева у Сремској Митровици, Поречје Вучје, Фабрике резаног 
алата Чачак, Индустрије обуће Београд и Теретног транс-
порта Бор.

Агенција је истовремено расписала и јавни позив за про-
дају имовине Магнохрома Краљево, Хемијске индустрије Не-
вена Лесковац, Индустрије за прераду Мајданпек, Мајевице 
холдинг Бачка Паланка и Партизански пут Београд.

Почетна цена за ПТТ арматуре у Александровцу је 2,27 
милиона евра, за Долово 1,46 милиона евра, за АД Драган 
Марковић 9,35 милиона евра, за Агробачку Бач 1,403 мили-
она евра, за Друштво за производњу уља Рафинерија нафте 
Београд 5,27 милиона евра.

За Мостоградњу а.д. Београд понуђена је почетна 
цена од 1,55 милиона евра, за Заставу метал а.д. Ресавица 
665.467,30 евра, за Привредно друштво за грађење, ремонт и 
одржавање пруга ЗГОП а.д. Нови Сад 3,66 милиона евра, за 
Граничар Гаково 1,56 милиона евра, за Севертранс Сомбор 
а.д. 393.637 евра.

Почетна цена за Дуван а.д. Љубовија је 1,34 милиона 
евра, за Путеве Сремска Митровица 968.087 евра, за Поречје 
Вучје 7,84 милиона евра, за Фабрику резаног алата Чачак 
3,60 милиона евра, за Индустрију обуће Београд 3,43 мили-
она евра и за Теретни транспорт Бор 352.895 евра.

Агенција је огласила да је почетна цена за продају имо-
вине Магнохрома Краљево 10,51 милиона евра, за ХИ Неве-
на Лесковац 2,38 милиона евра, за Индустрију за прераду 
Мајданпек 3,56 милиона евра, за Мајевицу Холдинг Бачка 
Паланка 2,64 милиона евра и за Партизански пут Београд 
266.157 евра.

У организацији НСЗ Филијале Зајечар, у просторијама 
Националне агенције за регионални развој у Зајеча-
ру, 27. маја одржан је Сајам запошљавања. На сајму 
су 22 послодавца исказала потребе за различитим 

занимањима. Тражени су: продавци, дипломирани еконо-
мисти, машински техничари за компјутерско конструисање, 
инжењери електротехнике, возачи, грађевински инжењери, 
армирачи, путари, трговци, дипломирани хемичари, профе-
сори немачког и енглеског језика, армирачи, тесари - укупно 
око 120 радних места. 

Сајам је отворио директор НСЗ Зоран Мартиновић који 
је у свом излагању посебно нагласио важност сајмова запо-
шљавања у успостављању контаката између послодаваца и 
незапослених, али и истакао значај осталих мера активне 
политике запошљавања. 

Директор Филијале Зајечар Зоран Ђорђевић захвалио 
се присутним послодавцима и свим посетиоцима сајма и 
подсетио на неопходност активног тражења посла и добре 
сарадње послодаваца и НСЗ. С.Стојановић



   |  Број 624 |  03.06.2015. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs4 

Недавно је у Чачку одржан први овогодишњи сајам 
запошљавања на подручју Моравичког округа. 
Учествовало је 40 послодаваца, махом из Чачка, 
али и из Ивањице и Горњег Милановца. Исказана 

је потреба за запошљавањем око 180 радника. О сарадњи 
са послодавцима, улози и значају Националне службе за 
запошљавање у решавању проблема незапослености, као и 
активностима Филијале Чачак, разговарали смо са Сашом 
Обрадовићем, директором Филијале Чачак Националне 
службе за запошљавање. 

Имајући у виду да је и даље највећи економско-со-
цијални проблем у нашем друштву незапосленост, 
како оцењујете сарадњу Филијале Чачак са послода-
вцима?

Сматрам да је сарадња на веома задовољавајућем нивоу. 
Првенствено настојимо да, путем промоција и обилазака, 
што већи број послодаваца упознамо са услугама које могу 
остварити посредством јавног сервиса као што је НСЗ. Посло-
давци се информишу о значају селекције кандидата који 
испуњавају услове слободног радног места, могућностима 
психолошког тестирања кандидата, као и са актуелним про-
грамима који се односе на субвенционисано запошљавање 
различитих категорија незапослених. У прилог томе говори 
и чињеница да је прошле године један од добитника награде 
НСЗ за остварену успешну сарадњу било и предузеће „Алти“ 
из Чачка, које је уз посредовање наше филијале запослило 
11 особа са инвалидитетом. Досадашњи резултати нас оба-
везују и намећу одговорност за очување и унапређење ква-
литета наших услуга и у будућем периоду.

Који су илустративни примери те добре праксе ?

У првом реду је то реализација професионалне класи-
фикације 157 запослених: 60 лица у фирми „Алти“ из Чачка и 
97 лица у фирми „P.S. Fashion Design“ из Чачка. Тиме се пру-
жа стручна помоћ послодавцу у области људских ресурса, у 
поступку распоређивања запослених на послове који одго-
варају њиховим психофизичким карактеристикама, а у ок-
виру послова предвиђених систематизацијом (усклађивање 
психофизичких карактеристика запослених са захтевима 
радног места). 

Средином априла је у Чачку отворен малопродајни обје-
кат трговинског ланца ДИС. Послодавац је том приликом ко-
ристио услуге наше филијале за бесплатно оглашавање 67 

новоотворених радних места и посредовање у запошљавању 
радника.

У којој мери је изражено интересовање за запо-
шљавање особа са инвалидитетом?

Од 2009. године запошљавање ове категорије неза-
послених постало је актуелније. Међутим, послодавци су и 
даље прилично скептични, јер им је лакше да плаћају др-
жави пенале него да запосле особу са инвалидитетом. Када 
је у питању Филијала Чачак, тек у последње две године је 
примећено веће интересовање послодаваца за посредовање 
у запошљавању инвалидних лица, при чему се неки одлучују 
и за коришћење субвенција, наравно у складу са условима 
конкурса. У прошлој години највећи број особа са инвалиди-
тетом је био ангажован кроз јавне радове. Уговором о раду је 
39 лица са подручја Моравичког округа засновало радни од-
нос на одређено време. Осим јавних предузећа и удружења 
инвалида, реализатор пројекта је било и једно приватно пре-
дузеће из Чачка. 

Каква искуства бележите у погледу реализације 
програма за самозапошљавање лица ромске нацио-
налности?

У Филијали Чачак у прошлој години су на основу два 
поднета захтева потписана два уговора о самозапошља-
вању незапослених ромске националности. Недавно смо, 
у сарадњи са координатором за ромска питања града Чач-
ка, организовали и одржали презентацију програма и мера 
АПЗ, где је већи број присутних имао прилику да се упозна 

ПАД НЕЗАПОСЛЕНОСТИ У 
МОРАВИЧКОМ ОКРУГУ

У 2014. години евидентирано је 3,19 одсто мање незапослених у односу на 2013. 
годину. Са евиденције НСЗ Чачак прошле године су се запослила 6.242 лица. У 
Моравичком округу 23 одсто незапослених има мање од 30 година. Локалне 

самоуправе за пројекте запошљавања издвојиле 58,2 милиона динара

Саша Обрадовић, директор 
Филијале Чачак Националне 
службе за запошљавање

Чачак је један од првих градова у земљи чија је 
локална самоуправа почела да издваја финан-
сијска средства за подстицај запошљавања 

својих суграђана 
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са услугама НСЗ и субвенцијама које се односе на подстицај 
запошљавања незапослених лица. Имајући у виду да највећи 
број незапослених Рома има само основну школу, њихове мо-
гућности и планови нису у већој мери усмерени ка предузет-
ничким водама. Зато настојимо да сваке године један број 
лица ромске националности укључимо у јавне радове и на 
тај начин им омогућимо да заснују радни однос.

Незапосленост младих је данас велики проблем, 
не само код нас, већ и у свету. Каква је ситуација у Чач-
ку по том питању?

Према последњим подацима са евиденције Филијале 
Чачак, на нивоу Моравичког округа, од 21.185 незапослених 
лица 23 одсто чине млади до 30 година старости. У Чачку, од 
10.830 незапослених 24 одсто пријављених су млади. Највећи 
број има средњу стручну спрему. На недавном сајму запо-
шљавања највећи број посетилаца чинили су управо млади. 
Свесни смо проблема са којима се незапослени млади људи 
суочавају. Реализују се посебни програми који се односе на 
њихово стручно оспособљавање и стицање радног искуства 
у занимањима која су одабрали и за која су стекли диплому. 

Млади су пред избором - како га направити? 

Требало би да кренемо од адекватног избора занимања. 
У том погледу и наша филијала предузима одређене кораке. 
Већ неколико година учествујемо на Сајму образовања „Ин-
декс“, у организацији Туристичке организације Чачка. Реч је 
о значајној манифестацији која се организује са циљем да се 
ученицима који завршавају средњу школу и желе да наста-
ве даље школовање омогући што стручнији, квалитетнији и 
лакши избор будућег занимањa, у присуству великог броја 
факултета и високих школа, државних и приватних универ-
зитета. Не само матуранати, већ и остали средњошколци 
који размишљају о свом будућем позиву, у прилици су да на 
штанду НСЗ, у директном разговору са саветницима и путем 
брошура, сазнају која су занимања будућности, која су суфи-
цитарна и дефицитарна занимања на подручју Моравичког 
округа. 

Поменуо бих и сарадњу са средњим школама, у оквиру 
које су ђацима Машинско-саобраћајне и Техничке школе у 
Чачку представљене услуге НСЗ. 

Последњих година све већи значај у решавању 
проблема незапослености имају локалне самоуправе. 
Каква је сарадња Филијале Чачак са локалним само-
управама на подручју Моравичког округа?

Чачак је један од првих градова у земљи чија је локална 
самоуправа почела да издваја финансијска средстава за под-
стицај запошљавања својих суграђана. Град је први Локални 
акциони план запошљавања реализовао 2006. године, а за 
своје залагање у том погледу је 2012. године добио награду 
НСЗ, као локална самоуправа која је издвојила највећа сред-
ства из свог буџета за реализацију Локалног акционог плана 
запошљавања. 

Неколико година уназад, општине Ивањица и Горњи 
Милановац, такође, издвајају финансијска средства. Прошле 
године је то учинила и локална самоуправа општине Лучани, 
тако да је тада, на нивоу Моравичког округа, укупно издвоје-
но 58,2 милиона динара. Ове године је из буџетских средста-
ва локалних самоуправа издвојено 46 милиона динара за 

реализацију јавних радова, програме самозапошљавања и 
отварање нових радних места у Чачку, као и за реализацију 
јавних радова, програме самозапошљавања, отварање нових 
радних места и стручну праксу у Горњем Милановцу и реа-
лизацију јавних радова у Ивањици. 

У сврху унапређења сарадње наше установе са локал-
ним самоуправама Моравичког округа, крајем прошле годи-
не је Зоран Мартиновић, директор НСЗ, присуствовао сас-
танку са градоначелником Чачка, председницима општина 
Ивањица, Горњи Милановац и Лучани и начелником Мора-
вичког округа. Разговарало се о усклађивању циљева запо-
шљавања и начину решавања проблема незапослености у 
будућем периоду. На иницијативу начелника Моравичког 
округа, током маја у свим општинама одржане су промоције 
програма и мера активне политике запошљавања, којима 
су поред представника НСЗ присуствовали и представници 
Привредне коморе, послодавци и незапослена лица.

Шта казују прошлогодишњи подаци о броју неза-
послених и оних који су се са евиденције НСЗ запос-
лили?

У 2014. години евидентирано је мање незапослених лица 
у односу на 2013. годину. Број незапослених лица у 2014. го-
дини (на нивоу годишњег просека) износио је 21.200, што је 
за 698 мање (или 3,19 одсто) него што је износио годишњи 
просек незапослених у 2013. години.

Са евиденције Националне службе за запошљавање - 
Филијале Чачак су се у току 2014. године запослила 6.242 
лица. Од тог броја, на одређено време се запослило 3.458 лица 
или 55,4 одсто, на неодређено време 1.327 лица или 21,25 
одсто, ван радног односа запослило се 1.457 лица или 23,35 
одсто укупно запослених са евиденције - закључује Саша 
Обрадовић, директор Филијале Чачак Националне службе за 
запошљавање.

Професионална класификација 60 запосле-
них у фирми „Алти“ и 97 у фирми „P.S. Fashion 

Design“ из Чачка

Уговором о раду 39 особа са инвалидитетом 
са подручја Моравичког округа засновало рад-

ни однос на одређено време

Ана Дојчиловић

 
ЗАПОСЛЕНОСТ У МОРАВИЧКОМ ОКРУГУ

   Према попису становништва из 2011. године, у Моравич-
ком округу број становника износио је 212.603, од чега је 
радно способних око 67,5 одсто. 
   Број запослених у свим делатностима које се воде пре-
ма Закону о класификацији делатности, а по основу по-
следњег расположивог податка од 31.12.2014. године, 
у Моравичком округу износио је 48.625. У оквиру овог 
броја, број приватних предузетника и запослених код њих 
је у порасту и износио је 13.827, што је за 351 лице више 
у односу на предходну годину. Учешће приватних преду-
зетника и запослених код њих у укупном броју запослених 
износило је 28,4 одсто. 
  На основу расположивих података, стопа незапосле-
ности, израчуната у односу на незапослена лица, у паду 
је за 0,53 одсто у односу на 2013. годину и за 2014. износи 
28,94 одсто, што представља тренд благог смањења. 
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Са др Бранком Ковачевићем, редовним професором 
и деканом Електротехничког факултета, у два манда-
та и ректором Београдског универзитета, разговарали 
смо не само о високошколском систему, већ и уопште о 

образовању: колико оно остаје у простору теоријског, припре-
ма ли младе људе за тржиште рада, да ли је реформа образо-
вања трасирала пречицу до радног места или је та станица 
још даља, колико су млади спремни да одговоре на изазове 
предузетништва, коме дати субвенције...  

Са дипломом Електротехничког факултета данас 
се теже долази до посла. Да ли то значи да су оне из 
периода вашег студирања биле вредније и да сте лак-
ше долазили до посла? Колико дуго сте ви чекали на 
посао?

Нисам чекао ни дан, тачније, чекали су мене да дипло-
мирам. Био сам у прилици да мењам посао сваких месец 
дана, а променио сам укупно три у каријери. Те давне 1975. је 
стање било много боље и било је далеко више радних места, 
а имали смо 4,5 запослених на једног пензионера, а данас 
их има 0,9. Ситуација је много тежа, али ипак нуди одређене 
могућности, које ми не користимо довољно. 

На пример, сада постоје високе технологије, које нуде 
шансу младим људима да сами себи креирају и нађу посао. 
Ово тржиште је доста отворено и ко има идеје - може себи 
да обезбеди посао. Међутим, ни универзитети, ни остали 
сегменти друштва не припремају нашу децу за предузет-
нички стил живота, а ту културу треба неговати одмалена. 
У Америци се деца уче предузетништву од основне школе, за 
њих је то нешто сасвим нормално и у том погледу су лише-
ни стреса. Код нас, напротив, предузетништво се доживљава 
као препуштеност самом себи, при чему чак и егзистенција 
може бити угрожена. Такав став морамо да мењамо. Нове 

технологије отварају нова занимања, па се у периоду од две 
до три године појави десетак нових занимања, нарочито у 
домену услуга и софтвера, која одмах постају дефицитарна. 

Да ли је реформа високошколског система образо-
вања пратила потребе тржишта рада? 

Као ни многе друге ствари, ни реформу образовања нис-
мо урадили до краја. Почнемо, па станемо на пола пута и већ 
десет година она траје. Причамо о нечему што је у Европи 
завршено још 2010. године и више није актуелно. Још увек 
живимо у прошлости и не радимо оно што они сада раде. 
Држава треба да стипендира оно што је дефицитарно и што 
може да створи добит, како би остварила приход и могла 
несметано да функционише и бави се другим областима, као 
што су здравство, школство, социјална политика... 

Постојеће квоте не може да измени само Министарство 
просвете, већ треба да се укључе и остала министарства, 
Влада Србије и сам школски систем.

Такође, послодавци треба да искажу своје потребе, шта 
очекују од образовног система и каква квалификациона 
структура и кадар су им потребни за посао којим се баве у 
Србији. 

Дакле, у доброј мери школујемо кадар који не 
може да нађе посао?

Проблем је што програми нису актуелни, нису препо-
знатљиви на овом тржишту. То не би било толико страшно 
да имамо времена да се бавимо преквалификацијом или да 
саме фирме улажу у кадар, али нико нема времена да чека, 
сви хоће на готово. Или знаш или не знаш, ако не знаш - 
нећеш добити посао. Факултети и остали сегменти друштва 
требало би да се баве управо преквалификацијама и стварају 
кадар који прати захтеве тржишта. 

Међутим, мислим да ми не знамо шта су захтеви тр-
жишта у Србији. Покидане су везе између школског система, 
послодаваца, државе. Држава финансира школски систем, па 
ту и постоји нека комуникација, макар формална, док веза са 
тржиштем рада не постоји. Сви заједно треба да радимо на 
успостављању те везе. Чини ми се да још увек не постоји воља 
за тим, али би држава требало да покрене процес, јер она ут-
врђује регулативе и правила игре и треба да омогући да те 
везе буду лаке и природне. И НСЗ је у том систему, а везе 
између вас и нас веома слабе, иако радимо на истом задатку.  

Шта сте хтели, а нисте урадили као ректор БУ?
Био сам веома амбициозан и многе ствари нисам ус-

пео да спроведем до краја. За велики успех сматрам улазак 
Београдског унверзитета на Шангајску листу, где постоји 
међународни вредносни систем. Показало се да једна земља 
као што је Србија има нешто што задовољава међународне 
стандарде и квалитет који поседује свега два посто школа у 
свету. Само 22 универзитета у Европи су испред нашег, што 
значи да се и у оваквим условима може постићи нешто, али 
то је само један корак, можда више маркетиншког карактера. 
Много је важније да деца која су стекла знање на нашем уни-
верзитету то знање примене у нашој земљи, оснују породице, 
плаћају порез и дижу економију своје земље. 

Демографски подаци забрињавају. Просечна старост у 
нашој привреди је 55 година, док је просечна старост ста-
новништва око 45 година, а пензионера је више него запосле-
них. Млади нам одлазе и међу првима смо у свету по „одливу 
мозгова“. Све је почело деведесетих, услед ратова и економ-
ских санкција, када је отишао бољи, школованији део Србије. 
Сада имамо 4 милиона становника ван Србије, а 7,2 милиона 
у Србији. Како би се зауставио тренд одласка, треба радити 
на проблему запошљавања младих и омогућити им да обез-
беде егзистенцију у својој земљи. Прво треба да стекну пове-

ТЕМА БРОЈА   Образовање између теорије и тржишта рада
Др Бранко Ковачевић, професор и декан Електротехничког факултета

На посао нисам 
чекао ни дан, 

тачније, чека-
ли су мене да 
дипломирам. 
Био сам у при-

лици да мењам 
посао сваких 
месец дана, а 

променио сам 
три у каријери

Као ни многе друге ствари, ни реформу образо-
вања нисмо урадили до краја. Почнемо, па стане-

мо на пола пута и већ десет година она траје...

НИЈЕДАН ПОСАО НИЈЕ СРАМОТА РАДИТИ
Факултет је само први корак, све остало је рад. Предузетништво се код нас доживљава као 
препуштеност самом себи. Високе технологије нуде шансу младим људима да сами себи 

креирају и нађу посао
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рење у школски систем, који је ту да им створи могућност да 
стеченим знањем себи обезбеде квалитетан живот. 

Диплома вам треба само једном у животу - када се први 
пут запошљавате, после тога градите своју каријеру. То је 
само прва степеница која вам помаже да брже идете ка врху. 
Ако неко тражи посао десет година, нема смисла питати га 
колика му је просечна оцена, јер ће његово знање напросто 
да пропадне. Катастрофална грешка је учињена са лекарима, 
јер нису могли да добију специјализацију уколико нису за-
послени, па је зато сада потребно десет година да се направи 
хирург. То важи за било коју струку. 

Такође, посао је занат и послодавци морају да схвате да 
ми не можемо да школујемо човека за његову фирму. Мож-
да и можемо, али то треба да плати. Такође, знање се мора 
стално освежавати, јер научено не може да важи четрдесет 

година. Било шта да радите, морате да пратите шта се деша-
ва. Факултет је само први корак, све остало је рад. Нажалост, 
систем доживотног учења у Србији није заступљен и сви оче-
кују да ће на једном месту дочекати крај каријере, а тренд је 
да се посао промени најмање осам пута. 

Док сте били на месту ректора, дошло је до екс-
панзије приватних факултета. Нема их много из ваше 
струке. Како то коментаришете?

Здрава конкуренција треба да постоји и треба да пре-
живи онај ко има квалитет, без обзира да ли има приватног 
власника или му је држава газда. Имали смо процес акре-
дитације и само они који имају одређен квалитет су могли 
да преживе. Ако неки студијски програм није добар, било на 
приватној, било на државној школи, треба га укинути. И онај 
ко га је креирао треба да буде захвалан на томе, јер не вреди 
трошити ни време ни новац на нешто што нема сврху. Све је 
почело да личи на идеологију - делимо се на капиталисте и 
комунисте, а не причамо о квалитету студијских програма. 
Није јерес имати приватну имовину.

ЕИ из Ниша некада је имала америчког стратеш-
ког партнера – „Ханивел-Бул“. И „Филипс“ и „Сони“ су 
хтели у Ниш. У то време овај град је отворио врата но-
вог ЕТ факултета. Данас ни Американаца ни ЕИ? 

Ниш је био центар југословенске индустрије 70-тих и 80-
тих година. Били смо једина земља ван западног блока која је 
имала високу технологију. Ниш је пре више од 30 година био 
спреман да прави дигиталну телевизију, ЕИ је правила чи-
пове, интегрисана кола, екране, снабдевао „Филипс“ и „Сони“, 
правио оптичке каблове, рачунаре (и хардвер и софтвер). 
Оствариван је и сјајан приход. Нажалост, данас то не постоји. 
Јасићу треба подићи споменик у Нишу - он је направио ин-
дустрију чији су се приходи мерили милијардама долара. 
Правили су и „Блаупункт“ и „Грундиг“, продавали лиценце. 
ЕИ је био успешна компанија у светским размерама.

Шта саветујете студентима: да остану у Србији 
или да шансу потраже у иностранству?

Избор је њихов - лепо је да оду и пробају, али и да остану 
везани за своју земљу кроз неки вид сарадње. Поједини су 
отишли и вратили се, добро раде и овде, задовољни су, али о 
њима нико не пише. Примера добре праксе нема много у ме-
дијима, информација је данас само ако је нешто лоше. Никога 
не занимају добри примери...

Да ли сиромашна Србија школује кадар за богату 
Европу и Америку? 

Тачно је да Србија школује кадрове за богату Европу и 
Америку. Но, то значи да нисмо у потпуности пропали и да 
наш факултет нешто вреди. Србија много инвестира у будуће 
дипломце и њиховим одласком много губи.

Студенти техничких факултета, па и вашег, жале 
се да имају недовољно праксе, за разлику од својих ко-
лега у свету. Због чега је пракса протерана не само из 
школских клупа, већ и из предузећа ?

Прекинута је веза између тржишта рада и академске 
заједнице. Послодавци су ван система, тешко им је да обез-

беде неки посао и ментора за обављање праксе. Греше, јер 
их то не би много коштало. Запад живи од деце која раде на 
пракси и на пројектима, они су најквалитетнија и најјефти-
нија радна снага.

На изузетно посећеном Београдском сајму запо-
шљавања и пракси, одржаном почетком маја, понуђе-
но је 1700 радних места, али неке престоничке медије 
то није интересовало. Помињали су једну једину особу 
која је имала шансе да ради као пица-мајстор док не 
пронађе посао у својој струци. Неки други наслови су 
били бомбастични, на пример: Микробиологу понуђено 
да пали микроталасну рерну. Какво смо ми друштво? 
Да ли на тај начин промовишемо културу нерада?    

То је злоупотребљено - новинари су тврдили да НСЗ нуди 
послове и преквалификације који нису у складу са квали-
фикацијама. Ниједан посао није срамота радити, али има и 
нискоквалификованих људи које треба запослити и свако би 
требало да ради посао у складу са својим квалификацијама. 
У Америци постоје синдикати и платни разреди - послода-
вци морају гарантовати макар минималну плату у складу 
са школском спремом, нема угрожавања људских права и 
дељења зарада по личном нахођењу.

У току 2014. године, према нашој евиденцији, за-
послено је 2538 дипломираних инжењера ЕТФ-а на 
територији Србије. Од тог броја Национална служба је 
за 1518 лица у периоду од шест месеци пре заснивања 
радног односа пружила неку од услуга (директно по-
средовање у запошљавању, финансијске или нефинан-
сијске мере подршке). Какав је ваш коментар?

То су добри резултати. Морате послодавце подстаћи да 
вам се више јављају, да будете карика између нас и њих. Но, 
не можете ви да будете једини одговорни за стање на тр-
жишту рада. Боља координација између свих релевантних 
институција на тржишту рада свакако ће допринети и ја-
чању улоге Националне службе. 

Морате послодавце подстаћи да вам се више 
јављају, да будете карика између нас и њих

Треба продавати памет, ту је највећи
профит

Ђ. Сучевић
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Пројекат
„Унапређење студија о развоју производа у Србији и Босни и Херцеговини“

Организује

Бесплатне обуке у области индустријског развоја производа намењене 
незапосленима са евиденције Националне службе за запошљавање

ОБУКЕ ЗА НЕЗАПОСЛЕНЕ
У Београду, Нишу, Новом Саду и Крагујевцу биће организоване бесплатне обуке у области индустријског 
развоја производа, намењене незапосленима са евиденције Националне службе за запошљавање. 
Обуке су лиценциране, а за полазнике су обезбеђени сертификати које издају универзитетски центри 
за целоживотно образовање. Први циклус едукација започеће у јуну 2015. године.
Предавачи су професори универзитета у Београду, Новом Саду, Нишу и Крагујевцу.

Услови за укључивање у обуку:
- незапослена лица пријављена на евиденцију филијала Националне службе за запошљавање у  
Београду, Нишу, Новом Саду и Крагујевцу
- висока стручна спрема машинске или техничко-технолошке струке
- изражено интересовање за развој каријере у области индустријског развоја производа.

Све информације о укључивању у обуке кандидати могу добити од саветника за запошљавање, у 
филијалама Националне службе за запошљавање у Београду, Нишу, Новом Саду и Крагујевцу или на 
број телефона: 011/2929-622.



Бесплатна публикација о запошљавању 9 03.06.2015.  |  Број 624 |   

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

200

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

MИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службе-
ни гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 
67/07-исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17 Уредбе о спро-
вођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у 
државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07-пречишћен 
текст и 109/09) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново 
запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних 
средстава 51, број: 112-972/2015, од 13.02.2015. године

Оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ

РАДНИХ МЕСТА

I. Орган у коме се радна места попуњавају: Министарство 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд, Немањина 
22-26

II. Радна места која се попуњавају:

1. Начелник Одељења - Одељење за 
послове унутрашње пловидбе - лучке 

капетаније, Сектор за водни саобраћај и 
безбедност пловидбе, виши саветник

1 извршилац

Опис послова: Руководи и планира рад Одељења, пружа стручна 
упутства шефовима лучких капетанија, усмерава и надзире њихов 
рад; врши координацију рада лучких капетанија, обједињује ставо-
ве и мишљења лучких капетанија у вези са давањем мишљења на 
нацрте закона и других подзаконских прописа у области водног сао-
браћаја; организује послове Сервиса за управљање бродским сао-
браћајем (VTS); предлаже мере за повећање безбедности пловидбе, 
остварује сарадњу са другим органима државне управе; припрема 
извештаје о раду Одељења; подстиче развој водног саобраћаја у 
смислу заштите унутрашњих вода од загађења са пловила; преду-
зима мере у ванредним околностима у сарадњи са министарством 
надлежним за унутрашње послове (трагање и спасавање и сл.) и дру-
ге послове прописане законима и подзаконским прописима; обавља 
и друге послове по налогу помоћника министра. 

Услови: стечено високо образовање из стручне области саобраћајно 
или машинско инжењерство или из научне области правне или еко-
номске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету или завршена Војна 
академија - смер навигација, најмање седам година радног искуства 
у струци, положен државни стручни испит, познавање енглеског, 
немачког, француског или руског језика, познавање рада на рачу-
нару. 

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају 
у изборном поступку: познавање Закона о пловидби и лукама на 
унутрашњим водама, Закона о поморској пловидби и Закона о држав-
ној припадности и упису пловила - усмено; познавање рада на рачу-
нару - практичном провером рада на рачунару; познавање енглеског, 
француског или руског језика - провераваће се увидом у сертификат 
или други доказ (оверена фотокопија индекса); вештине аналитичког 
резоновања и логичког закључивања, организационе способности и 
вештина руковођења - провераваће се путем стандардизованих тес-
това; вештина комуникације - усмено.

2. Руководилац Групе, Група за 
инспекцијске послове железнице, Сектор 
за инспекцијски надзор, виши саветник

1 извршилац

Опис послова: руководи и планира рад Групе, пружа стручна упут-
ства, координира и надзире рад руководилаца група; обавља најсло-
женији инспекцијски надзор над безбедним одвијањем железнич-
ког саобраћаја, над изградњом, реконструкцијом, експлоатацијом 
железничке инфраструктуре и инфраструктуре на индустријским 
железницама; даје упутства инспекторима о примени прописа из 
делокруга инспекције; стара се о примени прописа из дeлокруга рада 
инспекције и о уједначеном поступању инспектора у сличним или 
истоветним инспекцијским прегледима; врши преглед пројеката при 
издавању грађевинских и употребних дозвола за реконструисану и 
изграђену железничку инфраструктуру; утврђује испуњеност услова 
при издавању лиценци и сертификата из области железничке инфра-
структуре; иницира измену прописа из делокруга Групе; израђује 
годишњи план инспекцијских прегледа из делокруга Групе, обавља и 
друге послове по налогу помоћника министра. 

Услови: стечено високо образовање из стручне области грађевин-
ско инжењерство, саобраћајно инжењерство, машинско инжењер-
ство или електротехничко и рачунарско инжењерство на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мас-
тер академским студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, најмање седам година радног искуства у 
струци, положен државни стручни испит, положен стручни испит за 
рад на железници, познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у 
изборном поступку: познавање Закона о железници, Закона о без-
бедности и интероперабилности железнице - усмено; вештине 
аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе 
способности и вештина руковођења - провераваће се путем стан-
дардизованих тестова; познавање рада на рачунару - практичном 
провером рада на рачунару, вештина комуникације - усмено. 

3. Републички инспектор у области 
комуналних делатности, Одсек за 

инспекцијске послове комуналија, Сектор 
за инспекцијски надзор, саветник

1 извршилац

Опис послова: обавља инспекцијски надзор у области комуналне 
делатности, према Закону о комуналним делатностима; врши контро-
лу примене стандарда обављања комуналних делатности; обавља 
контролу начина вршења комуналне услуге у заштићеном подручју; 
доноси решења и закључке, подноси пријаве за привредни преступ, 
прекршајне и кривичне пријаве; израђује извештаје о раду; обавља 
и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне 
области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманис-
тичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука 
на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, положен државни стручни 
испит, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада 
на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у 
изборном поступку: познавање Закона о комуналним делатностима 
и Закона о општем управном поступку - усмено; познавање рада на 
рачунару - практичном провером рада на рачунару; вештина кому-
никације - усмено. 

4. Радно место за припрему за уклањање 
објеката, Група за бране и извршење 

решења, Одељење за инспекцијске послове 
грађевинарства, Сектор за инспекцијски 

надзор, млађи саветник
1 извршилац

Опис послова: учествује у припреми инструкција јединицама локалне 
самоуправе из области технологије уклањања објеката; учествује у 
припреми мишљења о примени закона у области уклањања објеката; 
припрема мишљења о поступку методе и технологије уклањања обје-
ката; обавља послове контроле усклађености Дозволе за уклањање 
и Пројекта уклањања; учествује у оперативном планирању актив-

Администрација и управа 
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ности уклањања објекта у оквиру Плана градилишта и планира еле-
менте потребне за извршење уклањања; врши контролу доследне 
примене свих прописа и мера заштите у поступку уклањања објека-
та; учествује у припреми мишљења о ваљаности Пројекта уклањања 
и пружа стручну помоћ општинама из области технологије уклањања 
објеката; обавља друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне 
области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких 
или техничко-технолошких наука  на основним академским студија-
ма у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама на факул-
тету и завршен приправнички стаж или најмање пет година радног 
стажа у државним органима, положен државни стручни испит, позна-
вање рада на рачунару. 

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у 
изборном поступку: познавање Закона о планирању и изградњи и 
Закона о општем управном поступку - усмено; познавање рада на 
рачунару - практичном провером рада на рачунару; вештина кому-
никације - усмено. 

5. Радно место инспектора безбедности 
пловидбе у Лучкој капетанији Кладово, 

Одељење за инспекцијске послове 
безбедности пловидбе, Сектор за 
инспекцијски надзор, саветник

1 извршилац

Опис послова: врши инспекцијски надзор над пловилима домаће и 
стране заставе и над применом закона, других прописа и општих ака-
та који се односе на безбедност пловидбе; врши инспекцијски надзор 
у бродарским предузећима на пословима стања безбедности објек-
та у њиховом власништву; врши надзор над објектима безбедности 
пловидбе у сарадњи са Управом за утврђивање способности бродо-
ва за пловидбу, Дирекцијом за водне путеве, Управом за транспорт 
опасних терета и Агенцијом за управљање лукама; доноси решења 
о отклањању неправилности, забране употребе објеката и вршења 
послова у водном саобраћају док се не отклоне неправилности; под-
носи захтеве за покретање прекршајног поступка и пријаве за покре-
тање поступка због привредног преступа односно кривичног дела; 
испитује удесе бродова и врши  увиђаје о ванредним догађајима, 
остварује сарадњу са другим органима државне управе; сарађује 
са органима и привредним субјектима; иницира измену прописа из 
области водног саобраћаја; обавља и друге послове по налогу начел-
ника Одељења.

Услови: стечено високо образовање из стручне области саобраћај-
но, машинско, рударско или геолошко инжењерство или из научне 
области правне или економске науке на основним  академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама на факул-
тету, или завршена Војна академија - смер навигација, најмање три 
године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, 
положен посебан стручни испит за инспектора, познавање рада на 
рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају 
у изборном поступку: познавање Закона о пловидби и лукама на 
унутрашњим водама, Закона о поморској пловидби и Закона о држав-
ној припадности и упису пловила - усмено, познавање рада на рачу-
нару - практичном провером рада на рачунару, вештина комуника-
ције - усмено.  

Место рада: за радна места под редним бр. 1, 2, 3 и 4 место рада је 
Београд, а за радно место под редним бројем 5. место рада је Кла-
дово.

III Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство грађеви-
нарства, саобраћаја и инфраструктуре, Секретаријат Министарства 
- Одељење за кадровске и опште послове, Београд, Немањина 22-26, 
са назнаком: „За јавни конкурс“. 

IV Лице задужено за давање обавештења о јавном конкур-
су: Луција Девић, тел: 011/3622-064.

Заједничко за сва радна места

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

Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 8 дана и 
почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: 
- потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем рад-
ном искуству; 
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рође-
них;
- оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује 
стручна спрема;
- оверена фотокопија радне књижице;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном 
стручном испиту за рад у државним органима;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у стру-
ци (потврде, решења, уговори и други акти из којих се може утврдити 
на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно 
искуство);
- оригинал или оверена фотокопија сертификата или другог доказа 
о познавању енглеског, немачког, француског или руског језика (за 
радно место под редним бројм 1);
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном 
испиту за рад на железници (за радно место под редним бројем 3).
Уколико се уз пријаву на конкурс прилажу фотокопије доказа, исте 
морају бити оверене у општини, суду или код јавног бележника. 

Место, датум и време када ће се спровести изборни посту-
пак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, 
уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове 
за оглашено радно место, провера оспособљености, знања и вешти-
на у изборном поступку започеће у Београду, Нови Београд, Булевар 
Михајла Пупина 2, Палата Србија – источно крило, III спрат, сала 
333, дана 22. јуна 2015. године, у 9,00 часова, о чему ће учесни-
ци конкурса бити обавештени путем телеграма на адресе наведене 
у пријавама. О датуму, месту и времену спровођења сваке наредне 
фазе изборног поступка кандидати ће бити обавештени на контакт 
бројеве које наведу у својим пријавама.
Напомене: За оглашена радна места радни однос се заснива на 
неодређено време. Кандидати који први пут заснивају радни однос у 
државном органу подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без 
положеног државног стручног испита примају се на рад под условом 
да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са поло-
женим правосудним испитом уместо доказа о положеном државном 
стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту. 
Кандидати без положеног посебног стручног испита за инспектора 
(за радно место под редним бројем  5) примају се на рад под условом 
да тај испит положе у року од годину дана од дана ступања на рад. 
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уве-
рења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси 
решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у 
коме ради или решење да је нераспоређен.

Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или 
фотокопији, оверени у општини, суду или код јавног бележника, као 
и непотпуне и неблаговремене пријаве, биће одбачене закључком 
конкурсне комисије. 
Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединач-
не пријаве, у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражена 
документа.

Овај оглас се објављује на веб-страници Министарства грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктуре: www.mgsi.gov.rs, на веб-стра-
ници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу 
е-управе, на огласној табли, веб-страници и периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање. Описи послова за сва 
радна места могу се погледати на веб-страници Службе за упра-
вљање кадровима. 

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.

Администрација и управа 
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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 гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – 
исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09 
и 99/14), члана 17. став 2. и члана 20. Уредбе о спровођењу интерног 
и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органи-
ма („Службени гласник РС”, бр. 41/07 - пречишћени текст и 109/09), 
Служба за управљање кадровима оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

Орган у коме се попуњавају положаји:

Државно правобранилаштво

Положаји који се попуњавају:

1. Државни правобранилац – положај у 
другој групи 

Опис послова: руководи радом, уређује организацију и представља 
Правобранилаштво; предузима правне радње и користи правна сред-
ства ради остваривања и заштите имовинских права и интереса Репу-
блике Србије; заступа државне органе, посебне организације и јавне 
установе чији је оснивач Република Србија, а које се финансирају 
из буџета Републике Србије пред судовима, арбитражама, органи-
ма управе и другим надлежним органима; заступа Републике Србију 
пред страним и међународним судовима и арбитражама и пред дру-
гим надлежним органима у иностранству; покреће поступак за оцену 
уставности закона односно за оцену уставности и законитости других 
општих правних аката, ако оцени да су повређена имовинска права 
и интереси Републике Србије или законом утврђени положај Пра-
вобранилаштва; даје правна мишљења субјектима чија имовинска 
права и интересе заступа у вези са закључивањем имовинско прав-
них уговора и о другим правним питањима; издаје у писменој форми 
општа обавезна упутства за рад и поступање заменика и запослених 
у Правобранилаштву, ради постизања законитости, делотворности и 
једнообразности у поступању; одлучује о правима по основу рада 
заменика државног правобраниоца и о радним односима државних 
службеника и намештеника у Правобранилаштву; врши друге посло-
ве на које је овлашћен законом или другим прописом.

Услови: стечено високо образовање из научне односно стручне 
области правне науке на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ESPB бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године 
или специјалистичким студијама на факултету; положен правосудни 
испит; најмање 10 година радног искуства у правној струци после 
положеног правосудног испита; држављанство Републике Србије; 
да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном 
органу због теже повреде дужности из радног односа, да није осуђи-
ван на казну затвора од најмање шест месеци и достојан је правоб-
ранилачке функције.

У изборном поступку проверавају се: познавање надлежнос-
ти и положаја Државног правобранилаштва у обављању послова 
правне заштите имовинских права и интереса Републике Србије и 
познавање права Европске уније; стручна оспособљеност за рад на 
положају и вештина комуникације – увидом у податке из пријаве и 
разговором; вештина аналитичког резоновања и логичког закључи-
вања, организационе способности и вештина руковођења – посред-
но, путем стандардизованих тестова.

Трајање рада на положају и место рада: рад на положају траје 
пет година, а место рада је Београд, Немањина бр. 22-26.

2. Заменик државног правобраниоца 
- заступник Републике Србије пред 
Европским судом за људска права у 

Државном правобранилаштву – положај у 
трећој групи

Опис послова: руководи Сектором, планира, усмерава и надзире 
рад унутрашњих јединица у Сектору и врши најсложеније послове из 

делокруга Сектора; заступа Републику Србију пред Европским судом 
за људска права и у телима Савета Европе од значаја за рад Европс-
ког суда за људска права; одлучује у којим ће случајевима Република 
Србија интервенисати у поступку пред Европским судом за људска 
права, одлучује о упућивању захтева за Велико веће, склапа порав-
нања и даје једностране декларације, анализира праксу Европског 
суда за људска права ради усклађивања националног законодавства 
и праксе са Европском конвенцијом о људским правима и основним 
слободама; стара се о извршавању пресуда Европског суда за људ-
ска права и представља Републику Србију на састанцима  Комитета 
министара Савета Европе – Одељења за извршавање пресуда Европ-
ског суда за људска права; учествује на састанцима Управног коми-
тета за људска права и других радних тела Савета Европе; одржава 
предавања у вези са Европским судом за људска права; учествује на 
семинарима и конференцијама у вези са људским правима; припрема 
извештаје за Владу о раду заступника; обавља и друге послове по 
налогу Правобраниоца. 

Услови: стечено високо образовање из научне односно стручне 
области правне науке на основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ESPB бодова, мастер академским студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 
године или специјалистичким студијама на факултету; положен пра-
восудни испит; најмање 8 година радног искуства у правној струци 
после положеног правосудног испита; знање енглеског или францу-
ског језика; држављанство Републике Србије; да учеснику конкур-
са раније није престајао радни однос у државном органу због теже 
повреде дужности из радног односа, да није осуђиван на казну затво-
ра од најмање шест месеци и достојан је правобранилачке функције.

У изборном поступку проверавају се: познавање области из 
делокруга Сектора за заступање Републике Србије пред Европским 
судом за људска права у Државном правобранилаштву и познавање 
права Европске уније; стручна оспособљеност за рад на положају и 
вештина комуникације – увидом у податке из пријаве и разговором; 
знање енглеског или француског језика - увидом у доказ о знању 
енглеског или француског језика; вештина аналитичког резоновања 
и логичког закључивања, организационе способности и вештина 
руковођења – посредно, путем стандардизованих тестова.

Трајање рада на положају и место рада: рад на положају траје 
пет година, а место рада је Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 
бр. 2.

3. Заменик државног правобраниоца у 
седишту  Државног правобранилаштва у 
Београду – 12 државних службеника на 

положају - положај у трећој групи 
Опис послова: предузима правне радње и користи правна средства 
ради остваривања и заштите имовинских права и интереса Републи-
ке Србије; заступа државне органе, посебне организације и јавне 
установе чији је оснивач Република Србија, а које се финансирају 
из буџета Републике Србије пред судовима, арбитражама, органима 
управе и другим надлежним органима; даје правна мишљења субјек-
тима чија имовинска права и интересе заступа у вези са закључи-
вањем имовинско правних уговора и о другим правним питањима; 
остварује и унапређује контакте са органима и организацијама које 
заступа Правобранилаштво; врши друге послове на које је овлашћен 
законом или другим прописом. 

Услови: стечено високо образовање из научне односно стручне 
области правне науке на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ESPB бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године 
или специјалистичким студијама на факултету; положен правосуд-
ни испит; најмање 8 година радног искуства у правној струци после 
положеног правосудног испита; држављанство Републике Србије; 
да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном 
органу због теже повреде дужности из радног односа, да није осуђи-
ван на казну затвора од најмање шест месеци и достојан је правоб-
ранилачке функције.

У изборном поступку проверавају се: познавање надлежнос-
ти и положаја Државног правобранилаштва у обављању послова 
правне заштите имовинских права и интереса Републике Србије и 
познавање права Европске уније; стручна оспособљеност за рад на 
положају и вештина комуникације – увидом у податке из пријаве и 
разговором; вештина аналитичког резоновања и логичког закључи-
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вања, организационе способности и вештина руковођења – посред-
но, путем стандардизованих тестова.

Трајање рада на положају и место рада: рад на положају траје 
пет година, а место рада је Београд, Немањина бр. 22-26.

4. Заменик државног правобраниоца у 
одељењу Државног правобранилаштва са 
седиштем у Крагујевцу - положај у трећој 

групи
Опис послова: предузима правне радње и користи правна средства 
ради остваривања и заштите имовинских права и интереса Републи-
ке Србије; заступа државне органе, посебне организације и јавне 
установе чији је оснивач Република Србија, а које се финансирају 
из буџета Републике Србије пред судовима, арбитражама, органима 
управе и другим надлежним органима; даје правна мишљења субјек-
тима чија имовинска права и интересе заступа у вези са закључи-
вањем имовинско правних уговора и о другим правним питањима; 
остварује и унапређује контакте са органима и организацијама које 
заступа Правобранилаштво; врши друге послове на које је овлашћен 
законом или другим прописом. 

Услови: стечено високо образовање из научне односно стручне 
области правне науке на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ESPB бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године 
или специјалистичким студијама на факултету; положен правосуд-
ни испит; најмање 8 година радног искуства у правној струци после 
положеног правосудног испита; држављанство Републике Србије; 
да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном 
органу због теже повреде дужности из радног односа, да није осуђи-
ван на казну затвора од најмање шест месеци и достојан је правоб-
ранилачке функције.

У изборном поступку проверавају се: познавање надлежнос-
ти и положаја Државног правобранилаштва у обављању послова 
правне заштите имовинских права и интереса Републике Србије и 
познавање права Европске уније; стручна оспособљеност за рад на 
положају и вештина комуникације – увидом у податке из пријаве и 
разговором; вештина аналитичког резоновања и логичког закључи-
вања, организационе способности и вештина руковођења – посред-
но, путем стандардизованих тестова.

Трајање рада на положају и место рада: рад на положају траје 
пет година, а место рада је Крагујевац, 27. марта бр. 19.

5. Заменик државног правобраниоца у 
одељењу Државног правобранилаштва са 
седиштем у Лесковцу - положај у трећој 

групи
Опис послова: предузима правне радње и користи правна средства 
ради остваривања и заштите имовинских права и интереса Републи-
ке Србије; заступа државне органе, посебне организације и јавне 
установе чији је оснивач Република Србија, а које се финансирају 
из буџета Републике Србије пред судовима, арбитражама, органима 
управе и другим надлежним органима; даје правна мишљења субјек-
тима чија имовинска права и интересе заступа у вези са закључи-
вањем имовинско правних уговора и о другим правним питањима; 
остварује и унапређује контакте са органима и организацијама које 
заступа Правобранилаштво; врши друге послове на које је овлашћен 
законом или другим прописом. 

Услови: стечено високо образовање из научне односно стручне 
области правне науке на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ESPB бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године 
или специјалистичким студијама на факултету; положен правосуд-
ни испит; најмање 8 година радног искуства у правној струци после 
положеног правосудног испита; држављанство Републике Србије; 
да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном 
органу због теже повреде дужности из радног односа, да није осуђи-
ван на казну затвора од најмање шест месеци и достојан је правоб-
ранилачке функције.

У изборном поступку проверавају се: познавање надлежнос-
ти и положаја Државног правобранилаштва у обављању послова 

правне заштите имовинских права и интереса Републике Србије и 
познавање права Европске уније; стручна оспособљеност за рад на 
положају и вештина комуникације – увидом у податке из пријаве и 
разговором; вештина аналитичког резоновања и логичког закључи-
вања, организационе способности и вештина руковођења – посред-
но, путем стандардизованих тестова.

Трајање рада на положају и место рада: рад на положају траје 
пет година, а место рада је Лесковац, Благоја Николића бр. 1.

6. Заменик државног правобраниоца у 
одељењу Државног правобранилаштва са 
седиштем у Пожаревцу - положај у трећој 

групи
Опис послова: предузима правне радње и користи правна средства 
ради остваривања и заштите имовинских права и интереса Републи-
ке Србије; заступа државне органе, посебне организације и јавне 
установе чији је оснивач Република Србија, а које се финансирају 
из буџета Републике Србије пред судовима, арбитражама, органима 
управе и другим надлежним органима; даје правна мишљења субјек-
тима чија имовинска права и интересе заступа у вези са закључи-
вањем имовинско правних уговора и о другим правним питањима; 
остварује и унапређује контакте са органима и организацијама које 
заступа Правобранилаштво; врши друге послове на које је овлашћен 
законом или другим прописом. 

Услови: стечено високо образовање из научне односно стручне 
области правне науке на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ESPB бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године 
или специјалистичким студијама на факултету; положен правосуд-
ни испит; најмање 8 година радног искуства у правној струци после 
положеног правосудног испита; држављанство Републике Србије; 
да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном 
органу због теже повреде дужности из радног односа, да није осуђи-
ван на казну затвора од најмање шест месеци и достојан је правоб-
ранилачке функције.
У изборном поступку проверавају се: познавање надлежнос-
ти и положаја Државног правобранилаштва у обављању послова 
правне заштите имовинских права и интереса Републике Србије и 
познавање права Европске уније; стручна оспособљеност за рад на 
положају и вештина комуникације – увидом у податке из пријаве и 
разговором; вештина аналитичког резоновања и логичког закључи-
вања, организационе способности и вештина руковођења – посред-
но, путем стандардизованих тестова.

Трајање рада на положају и место рада: рад на положају траје 
пет година, а место рада је Пожаревац, Јована Шербановића бр. 4.

7. Заменик државног правобраниоца у 
одељењу Државног правобранилаштва са 
седиштем у Суботици - положај у трећој 

групи
Опис послова: предузима правне радње и користи правна средства 
ради остваривања и заштите имовинских права и интереса Републи-
ке Србије; заступа државне органе, посебне организације и јавне 
установе чији је оснивач Република Србија, а које се финансирају 
из буџета Републике Србије пред судовима, арбитражама, органима 
управе и другим надлежним органима; даје правна мишљења субјек-
тима чија имовинска права и интересе заступа у вези са закључи-
вањем имовинско правних уговора и о другим правним питањима; 
остварује и унапређује контакте са органима и организацијама које 
заступа Правобранилаштво; врши друге послове на које је овлашћен 
законом или другим прописом. 

Услови: стечено високо образовање из научне односно стручне 
области правне науке на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ESPB бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године 
или специјалистичким студијама на факултету; положен правосуд-
ни испит; најмање 8 година радног искуства у правној струци после 
положеног правосудног испита; држављанство Републике Србије; 
да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном 
органу због теже повреде дужности из радног односа, да није осуђи-
ван на казну затвора од најмање шест месеци и достојан је правоб-
ранилачке функције.
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У изборном поступку проверавају се: познавање надлежнос-
ти и положаја Државног правобранилаштва у обављању послова 
правне заштите имовинских права и интереса Републике Србије и 
познавање права Европске уније; стручна оспособљеност за рад на 
положају и вештина комуникације – увидом у податке из пријаве и 
разговором; вештина аналитичког резоновања и логичког закључи-
вања, организационе способности и вештина руковођења – посред-
но, путем стандардизованих тестова.

Трајање рада на положају и место рада: рад на положају траје 
пет година, а место рада је Суботица, Трг Лазара Нешића бр. 1.

8. Заменик државног правобраниоца у 
одељењу Државног правобранилаштва са 
седиштем у Новом Саду - положај у трећој 

групи
Опис послова: предузима правне радње и користи правна средства 
ради остваривања и заштите имовинских права и интереса Републи-
ке Србије; заступа државне органе, посебне организације и јавне 
установе чији је оснивач Република Србија, а које се финансирају 
из буџета Републике Србије пред судовима, арбитражама, органима 
управе и другим надлежним органима; даје правна мишљења субјек-
тима чија имовинска права и интересе заступа у вези са закључи-
вањем имовинско правних уговора и о другим правним питањима; 
остварује и унапређује контакте са органима и организацијама које 
заступа Правобранилаштво; врши друге послове на које је овлашћен 
законом или другим прописом. 

Услови: стечено високо образовање из научне односно стручне 
области правне науке на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ESPB бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године 
или специјалистичким студијама на факултету; положен правосуд-
ни испит; најмање 8 година радног искуства у правној струци после 
положеног правосудног испита; држављанство Републике Србије; 
да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном 
органу због теже повреде дужности из радног односа, да није осуђи-
ван на казну затвора од најмање шест месеци и достојан је правоб-
ранилачке функције.

У изборном поступку проверавају се: познавање надлежнос-
ти и положаја Државног правобранилаштва у обављању послова 
правне заштите имовинских права и интереса Републике Србије и 
познавање права Европске уније; стручна оспособљеност за рад на 
положају и вештина комуникације – увидом у податке из пријаве и 
разговором; вештина аналитичког резоновања и логичког закључи-
вања, организационе способности и вештина руковођења – посред-
но, путем стандардизованих тестова.

Трајање рада на положају и место рада: рад на положају траје 
пет година, а место рада је Нови Сад, Војвођанских бригада бр. 17.

9. Заменик државног правобраниоца у 
одељењу Државног правобранилаштва са 
седиштем у Зрењанину - положај у трећој 

групи
Опис послова: предузима правне радње и користи правна средства 
ради остваривања и заштите имовинских права и интереса Републи-
ке Србије; заступа државне органе, посебне организације и јавне 
установе чији је оснивач Република Србија, а које се финансирају 
из буџета Републике Србије пред судовима, арбитражама, органима 
управе и другим надлежним органима; даје правна мишљења субјек-
тима чија имовинска права и интересе заступа у вези са закључи-
вањем имовинско правних уговора и о другим правним питањима; 
остварује и унапређује контакте са органима и организацијама које 
заступа Правобранилаштво; врши друге послове на које је овлашћен 
законом или другим прописом. 

Услови: стечено високо образовање из научне односно стручне 
области правне науке на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ESPB бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године 
или специјалистичким студијама на факултету; положен правосуд-
ни испит; најмање 8 година радног искуства у правној струци после 
положеног правосудног испита; држављанство Републике Србије; 
да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном 

органу због теже повреде дужности из радног односа, да није осуђи-
ван на казну затвора од најмање шест месеци и достојан је правоб-
ранилачке функције.

У изборном поступку проверавају се: познавање надлежнос-
ти и положаја Државног правобранилаштва у обављању послова 
правне заштите имовинских права и интереса Републике Србије и 
познавање права Европске уније; стручна оспособљеност за рад на 
положају и вештина комуникације – увидом у податке из пријаве и 
разговором; вештина аналитичког резоновања и логичког закључи-
вања, организационе способности и вештина руковођења – посред-
но, путем стандардизованих тестова.

Трајање рада на положају и место рада: рад на положају траје 
пет година, а место рада је Зрењанин, Гимназијска бр. 7.

10. Заменик државног правобраниоца у 
одељењу Државног правобранилаштва са 
седиштем у Нишу - положај у трећој групи

Опис послова: предузима правне радње и користи правна средства 
ради остваривања и заштите имовинских права и интереса Републи-
ке Србије; заступа државне органе, посебне организације и јавне 
установе чији је оснивач Република Србија, а које се финансирају 
из буџета Републике Србије пред судовима, арбитражама, органима 
управе и другим надлежним органима; даје правна мишљења субјек-
тима чија имовинска права и интересе заступа у вези са закључи-
вањем имовинско правних уговора и о другим правним питањима; 
остварује и унапређује контакте са органима и организацијама које 
заступа Правобранилаштво; врши друге послове на које је овлашћен 
законом или другим прописом. 

Услови: стечено високо образовање из научне односно стручне 
области правне науке на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ESPB бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године 
или специјалистичким студијама на факултету; положен правосуд-
ни испит; најмање 8 година радног искуства у правној струци после 
положеног правосудног испита; држављанство Републике Србије; 
да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном 
органу због теже повреде дужности из радног односа, да није осуђи-
ван на казну затвора од најмање шест месеци и достојан је правоб-
ранилачке функције.

У изборном поступку проверавају се: познавање надлежнос-
ти и положаја Државног правобранилаштва у обављању послова 
правне заштите имовинских права и интереса Републике Србије и 
познавање права Европске уније; стручна оспособљеност за рад на 
положају и вештина комуникације – увидом у податке из пријаве и 
разговором; вештина аналитичког резоновања и логичког закључи-
вања, организационе способности и вештина руковођења – посред-
но, путем стандардизованих тестова.

Трајање рада на положају и место рада: рад на положају траје 
пет година, а место рада је Ниш, Вождова бр. 16.

11. Заменик државног правобраниоца у 
одељењу Државног правобранилаштва са 

седиштем у Краљеву - положај у трећој 
групи

Опис послова: предузима правне радње и користи правна средства 
ради остваривања и заштите имовинских права и интереса Републи-
ке Србије; заступа државне органе, посебне организације и јавне 
установе чији је оснивач Република Србија, а које се финансирају 
из буџета Републике Србије пред судовима, арбитражама, органима 
управе и другим надлежним органима; даје правна мишљења субјек-
тима чија имовинска права и интересе заступа у вези са закључи-
вањем имовинско правних уговора и о другим правним питањима; 
остварује и унапређује контакте са органима и организацијама које 
заступа Правобранилаштво; врши друге послове на које је овлашћен 
законом или другим прописом. 

Услови: стечено високо образовање из научне односно стручне 
области правне науке на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ESPB бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године 
или специјалистичким студијама на факултету; положен правосуд-
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ни испит; најмање 8 година радног искуства у правној струци после 
положеног правосудног испита; држављанство Републике Србије; 
да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном 
органу због теже повреде дужности из радног односа, да није осуђи-
ван на казну затвора од најмање шест месеци и достојан је правоб-
ранилачке функције. 

У изборном поступку проверавају се: познавање надлежнос-
ти и положаја Државног правобранилаштва у обављању послова 
правне заштите имовинских права и интереса Републике Србије и 
познавање права Европске уније; стручна оспособљеност за рад на 
положају и вештина комуникације – увидом у податке из пријаве и 
разговором; вештина аналитичког резоновања и логичког закључи-
вања, организационе способности и вештина руковођења – посред-
но, путем стандардизованих тестова.

Трајање рада на положају и место рада: рад на положају траје 
пет година, а место рада је Краљево, Цара Лазара бр. 38.

12. Заменик државног правобраниоца у 
одељењу Државног правобранилаштва са 

седиштем у Ужицу - положај у трећој групи
Опис послова: предузима правне радње и користи правна средства 
ради остваривања и заштите имовинских права и интереса Републи-
ке Србије; заступа државне органе, посебне организације и јавне 
установе чији је оснивач Република Србија, а које се финансирају 
из буџета Републике Србије пред судовима, арбитражама, органима 
управе и другим надлежним органима; даје правна мишљења субјек-
тима чија имовинска права и интересе заступа у вези са закључи-
вањем имовинско правних уговора и о другим правним питањима; 
остварује и унапређује контакте са органима и организацијама које 
заступа Правобранилаштво; врши друге послове на које је овлашћен 
законом или другим прописом. 

Услови: стечено високо образовање из научне односно стручне 
области правне науке на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ESPB бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године 
или специјалистичким студијама на факултету; положен правосуд-
ни испит; најмање 8 година радног искуства у правној струци после 
положеног правосудног испита; држављанство Републике Србије; 
да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном 
органу због теже повреде дужности из радног односа, да није осуђи-
ван на казну затвора од најмање шест месеци и достојан је правоб-
ранилачке функције.

У изборном поступку проверавају се: познавање надлежнос-
ти и положаја Државног правобранилаштва у обављању послова 
правне заштите имовинских права и интереса Републике Србије и 
познавање права Европске уније; стручна оспособљеност за рад на 
положају и вештина комуникације – увидом у податке из пријаве и 
разговором; вештина аналитичког резоновања и логичког закључи-
вања, организационе способности и вештина руковођења – посред-
но, путем стандардизованих тестова.

Трајање рада на положају и место рада: рад на положају траје 
пет година, а место рада је Ужице, Наде Матић бр.8.

13. Заменик државног правобраниоца у 
одељењу Државног правобранилаштва 

са седиштем у Ваљеву - положај у трећој 
групи

Опис послова: предузима правне радње и користи правна средства 
ради остваривања и заштите имовинских права и интереса Републи-
ке Србије; заступа државне органе, посебне организације и јавне 
установе чији је оснивач Република Србија, а које се финансирају 
из буџета Републике Србије пред судовима, арбитражама, органима 
управе и другим надлежним органима; даје правна мишљења субјек-
тима чија имовинска права и интересе заступа у вези са закључи-
вањем имовинско правних уговора и о другим правним питањима; 
остварује и унапређује контакте са органима и организацијама које 
заступа Правобранилаштво; врши друге послове на које је овлашћен 
законом или другим прописом. 

Услови: стечено високо образовање из научне односно стручне 
области правне науке на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ESPB бодова, мастер академским студијама, специјалис-

тичким академским студијама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године 
или специјалистичким студијама на факултету; положен правосуд-
ни испит; најмање 8 година радног искуства у правној струци после 
положеног правосудног испита; држављанство Републике Србије; 
да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном 
органу због теже повреде дужности из радног односа, да није осуђи-
ван на казну затвора од најмање шест месеци и достојан је правоб-
ранилачке функције.

У изборном поступку проверавају се: познавање надлежнос-
ти и положаја Државног правобранилаштва у обављању послова 
правне заштите имовинских права и интереса Републике Србије и 
познавање права Европске уније; стручна оспособљеност за рад на 
положају и вештина комуникације – увидом у податке из пријаве и 
разговором; вештина аналитичког резоновања и логичког закључи-
вања, организационе способности и вештина руковођења – посред-
но, путем стандардизованих тестова.

Трајање рада на положају и место рада: рад на положају траје 
пет година, а место рада је Ваљево, Вука Караџића бр. 5а.

14. Заменик државног правобраниоца у 
одељењу Државног правобранилаштва 

са седиштем у Зајечару- положај у трећој 
групи

Опис послова: предузима правне радње и користи правна сред-
ства ради остваривања и заштите имовинских права и интереса 
Републике Србије; заступа државне органе, посебне организације и 
јавне установе чији је оснивач Република Србија, а које се финан-
сирају из буџета Републике Србије пред судовима, арбитражама, 
органима управе и другим надлежним органима; даје правна миш-
љења субјектима чија имовинска права и интересе заступа у вези 
са закључивањем имовинско правних уговора и о другим правним 
питањима;  остварује и унапређује контакте са органима и органи-
зацијама које заступа Правобранилаштво; врши друге послове на 
које је овлашћен законом или другим прописом. 

Услови: стечено високо образовање из научне односно стручне 
области правне науке на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ESPB бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године 
или специјалистичким студијама на факултету; положен правосуд-
ни испит; најмање 8 година радног искуства у правној струци после 
положеног правосудног испита; држављанство Републике Србије; 
да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном 
органу због теже повреде дужности из радног односа, да није осуђи-
ван на казну затвора од најмање шест месеци и достојан је правоб-
ранилачке функције.

У изборном поступку проверавају се: познавање надлежнос-
ти и положаја Државног правобранилаштва у обављању послова 
правне заштите имовинских права и интереса Републике Србије и 
познавање права Европске уније; стручна оспособљеност за рад на 
положају и вештина комуникације – увидом у податке из пријаве и 
разговором; вештина аналитичког резоновања и логичког закључи-
вања, организационе способности и вештина руковођења – посред-
но, путем стандардизованих тестова.

Трајање рада на положају и место рада: рад на положају траје 
пет година, а место рада је Зајечар, Генерала Гамбете бб.

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА ПОЛОЖАЈЕ КОЈИ СЕ ОГЛАШАВАЈУ:

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 оглашен у периодичном издању огласа Нацио-
налне службе за запошљавање.

Садржина пријаве на конкурс: Пријава на конкурс садржи име 
и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, 
податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства 
с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подно-
шења 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: уве-
рењe о држављанству; извод из матичне књиге рођених; диплома о 
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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 иску-
ство); радна књижица; уверење о положеном правосудном испиту.

Поред наведених доказа, за положај: 

- Заменик државног правобраниоца - заступник Републике Србије 
пред Европским судом за људска права у Државном правобрани-
лаштву - учесник конкурса је у обавези да достави доказ о знању 
енглеског или француског језика.

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

Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Влада, Служ-
ба 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 конкурсу: Дуња 
Даниловић, тел. 011/313-09-69, Служба за управљање кадровима.

У Служби за управљање кадровима се може извршити увид у дело-
круг рада положаја који се попуњава.

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

Овај оглас објављује се на интернет страници Министарства правде, 
на интернет страници Државног правобранилаштва, 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.

БОР
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ КЛАДОВО

19320 Кладово, Краља Александра 35
тел. 019/801-450

Послови друштвене бриге о деци
на одређено време од 12 месеци, због повећаног 

обима посла

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена, 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, 
друштвеног смера; дипломирани економиста; 1 година радног стажа; 
држављанство Републике Србије; пунолетство; општа здравствена 
способност; да кандидат 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. 
Документа поднети у оригиналу или овереном препису. Неблаговре-
мено поднети и непотпуни захтеви неће се разматрати.

„ЗАШТИТА“ БОР ДОО
19210 Бор, Ђорђа Вајферта 18

тел. 030/427-474

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: У радни однос на место директора „Заштите” Бор доо, може 
бити примљено лице које испуњава следеће услове: да је државља-
нин Републике Србије; да има општу здравствену способност; да има 
високо образовање на основним студијама у трајању од најмање 
четири године; да није осуђивано за кривично дело против привре-
де, правног саобраћаја и службене дужности и да се против њега не 
води кривични поступак; да има најмање пет година радног искуства, 
од чега три године на руководећим прословима.

ОСТАЛО: Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: прија-
ва са биографијом, оригинал или оверена фотокопија уверења 
о држављанству Републике Србије, оверена фотокопија извода 
из матичне књиге рођених, оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема, оверена фотокопија радне књижнице, 
исправа којом се доказује радно искуство (потврда или други акт из 
кога се види да кандидат има најмање пет година радног искуства, 
од чега три године на руководећим положајима), уверење да кан-
дидат није осуђиван и да се против њега не води кривични поступ-
ка. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Након 
окончања изборног поступка кандидат може засновати радни однос, 
ако га Скупштина „Заштите” Бор доо именује за директора, под усло-
вом да приложи уверење о општој здравственој способности. Рок за 
подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Пријаве са свим прилозима слати у затворе-
ној коверти, на адресу: „Заштита“ Бор ДОО, Ђорђа Вајферта 18, 19210 
Бор, са назнаком: Конкурс за директора. Лице задужено за давање 
обавештења о конкурсу је Јасмина Николић, телефон: 030/427-474. 
Кандидати ће благовремено бити обавештени о резултату конкурса. 
Поднете пријаве се не враћају.

КРАЉЕВО
ОПШТИНСКА УПРАВА

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
36210 Врњачка Бања, Крушевачка 17

Извршилац на пословима материјално-
финансијског књиговодства

на одређено време до 12 месеци, за рад у Служби 
за буџет, финансије и администрацију Општинске 

управе Општине Врњачка Бања

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме друштвеног или економског сме-
ра, положен испит за рад у органима државне управе и најмање 1 
година радног искуства у струци.

Извршилац на административно-техничким 
пословима

на одређено време до 12 месеци, за рад у Служби за 
урбанизам, еколошке и имовинско-правне послове 

Општинске управе Општине Врњачка Бања

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, 1 година радног искуства, позна-
вање рада на рачунару.

Извршилац на имовинско-правним и 
стамбеним пословима, правним пословима

на припреми аката о располагању стварима у 
јавној својини општине, на одређено време до 12 
месеци, за рад у Служби за урбанизам, еколошке 
и имовинско-правне послове Општинске управе 

Општине Врњачка Бања

УСЛОВИ: VII степен - високо образовање стечено на студијама дру-
гог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне студије), у образов-
ном пољу друштвено-хуманистичких наука - правне науке, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири године - правни 
факултет; положен испит за рад у органима државне управе и нај-
мање 1 година радног искуства у струци.

Виши порезник - стручни сарадник на 
пословима пореског рачуноводства

на одређено време до 12 месеци, за рад у Служби за 
буџет, финансије и локалну пореску администрацију 

Општинске управе Општине Врњачка Бања

УСЛОВИ: VI степен - основне академске студије у обиму од најмање 
180 ЕСПБ бодова, односно у трајању од најмање три године у обра-
зовном пољу друштвено-хуманистичке науке, економске науке, први 
степен економског факултета, положен испит за рад у органима 
државне управе и најмање 1 година радног искуства у струци. Поред 
наведених услова, потребно је да кандидати испуњавају опште усло-
ве предвиђене чл. 6 Закона о радним односима у државним органима 
(„Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05, 
79/05, 81/05, 83/05 и 23/2013 - одлука УС), и то:1. да су држављани 
РС; 2. да су пунолетни; 3. да имају општу здравствену способност; 
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4. да имају прописану стручну спрему; 5. да нису осуђивани за кри-
вично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месци или 
за кажњиво дело које их чини неподобним за обављање послова у 
државном органу; 6. да испуњавају друге услове предвиђене зако-
ном, другим прописима или актом о систематизацији радних места 
у органу. Пријаве на оглас са доказима о испуњавању услова под-
носе се Општинској управи Општине Врњачка Бања, Крушевачка 
17, у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

Крушевачка 17, 36210 Врњачка Бања

Извршилац на пословима шефа Кабинета 
председника општине

на неодређено време, за рад у Кабинету председника 
општине Општинске управе Општине Врњачка Бања

УСЛОВИ: VII степен - високо образовање стечено на студијама дру-
гог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне студије), у образовном 
пољу друштвено-хуманистичких наука, односно на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године - политиколошки, правни 
факултет, филозофски или економски факултет и најмање 1 година 
радног искуства у струци. Поред наведених услова, потебно је да кан-
дидати испуњавају опште услове предвиђене чл. 6 Закона о радним 
односима у државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 
44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05, 79/05, 81/05, 83/05 и 23/2013-одлу-
ка УС), и то: 1. да су држављани РС; 2. да су пунолетни; 3. да имају 
општу здравствену способност; 4. да имају прописану стручну спре-
му; 5. да нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну 
затвора од најмање шест месци или за кажњиво дело које их чини 
неподобним за обављање послова у државном органу; 6. да испуња-
вају друге услове предвиђене законом, другим прописима или актом 
о систематизацији радних места у органу. Пријаве на оглас са дока-
зима о испуњавању услова подносе се Општинској управи Општине 
Врњачка Бања, Крушевачка 17, у року од 8 дана од дана објављи-
вања огласа у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

ПОЖ АРЕВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНА ЖАБАРИ

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

Грађевински инспектор
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије; да је пуно-
летан; да има општу здравствену способност; да има прописану 
стручну спрему; да није осуђиван за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање шест месеци или за кажљиво дело које га 
чини неподобним за обављање послова у државном органу. Поред 
општих услова предвиђених чланом 6 Закона о радним односима у 
државним органима, потребно је да кандидати испуњавају и следеће 
услове: високо образовање стечено на студијама другог степена 
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије), у области архитектуре 
или грађевинског инжењерства, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, 3 године радног искуства, поло-
жен државни стручни испит. Уз пријаву на оглас са биографијом, 
кандидати су дужни да доставе и следећа документа, у оригиналу 
или овереној фотокопији: диплому о стручној спреми, уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци), извод 
из матичне књиге рођених (издат на обрасцу сходно Закону о матич-
ним књигама, објављеном у „Службеном гласнику РС“, број 20/09), 
уверење о здравственом стању (не старије од шест месеци), уверење 
полицијске управе да лице није осуђивано за кривично дело на без-
условну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело 
које га чини неподобним за обављање послова у државном органу, 
уверење о положеном државном стручном испиту, доказ о радном 
искуству. Пријава са доказима о испуњавању услова из огласа под-
носи се Општинској управи Општине Жабари, Кнеза Милоша 103, 
12374 Жабари, са назнаком: „За конкурс - не отварати“, у затвореној 

коверти, у року од осам дана. Рок почиње да тече наредног дана од 
дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. Пријаве уз које 
нису приложени сви потребни докази, у оригиналу или фотокопији 
овереној у општини или суду, као и непотпуне, неуредне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати.

ПРОКУПЉЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА

18412 Житорађа, Топлички хероји 53
Тел: 027/ 8362 085

Порески контролор и инспектор теренске 
контроле

на одређено време од три месеца

УСЛОВИ: да је лице пунолетно, да је држављанин Републике Србије, 
да има општу здравствену способност, да није осуђивано за кри-
вично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или 
за кривично дело које га чини неподобним за обављање послова 
у државном органу, да није под истрагом. Посебни услови: високо 
образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академ-
ске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалис-
тичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године економског смера; положен стручни испит 
за рад у органима управе. Пријаве са документацијом о испуњености 
услова послати у року од 8 дана од дана оглашавања.

СОМБОР
ОМЛАДИНСКА ЗАДРУГА „НОВА МЛАДОСТ“

25000 Сомбор, Венац војводе Радомира Путника 1
тел. 025/423-220, 423-222

Директор 
на период од 5 година, уз могућност новог избора

УСЛОВИ: виша или висока стручна спрема; најмање једна година 
радног искуства на руководећим пословима; познавање задружних 
принципа, прописа и праксе омладинског задругарства. Уз пријаву 
на конкурс, кандидат је у обавези да приложи: оригинал или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом стручном образовању, доказ о рад-
ном искуству на руководећим пословима, доказ о познавању задруж-
них принципа, прописа и праксе омладинског задругарства, уверење 
о држављанству, уверење да није осуђиван и да није под истрагом. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Рок за 
пријаву је 8 дана од објављивања у публикацији „Послови“.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА
ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

22000 Сремска Митровица, Светог Димитрија 13
тел. 022/610-566, локал 143

Послови праћења прописа и израде аката у 
поступцима јавних набавки

на одређено време до 24 месеца, у Градској управи 
за опште и заједничке послове Града Сремска 

Митровица

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом 6 Закона о радним 
односима у државним органима („Службени гласник РС“, број 48/91, 
66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05 и 23/13), кандидати треба да 
испуњавају и следеће посебне услове: високо образовање стечено 
на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, 
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне сту-
дије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, у образовно-научном пољу друштвено-хуманистичких наука 
- правне науке; 1 година радног искуства у струци; положен државни 
стручни испит. Уз пријаву на оглас доставити доказе о испуњавању 
општих и посебних услова, у оригиналу или овереној фотокопији, и 
то: диплому о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, уверење 
полицијске управе да кандидат није осуђиван за кривично дело на 
безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњи-
во дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 

Администрација и управа 
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органу, уверење о радном искуству стеченом у струци, уверење о 
положеном државном стручном испиту. Уверење о здравственој спо-
собности доставља изабрани кандидат. Пријаве се подносе начел-
нику Градске управе за опште и заједничке послове, са назнаком: 
„За оглас - Послови праћења прописа и израде аката у поступцима 
јавних набавки“. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Информације на тел. 022/610-566, локал 143.

ОПШТИНА ИРИГ
ОПШТИНСКА УПРАВА

22406 Ириг, Војводе Путника 1
тел. 022/400-600

Послови матичара - шефа месне 
канцеларије

у Крушедол Прњавору и Крушедол Селу, у Служби 
за друштвене делатности општу управу и заједничке 

послове Општинске управе Општине Ириг, на 
одређено време до 30.06.2015. године

УСЛОВИ: високо образовање стечено на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струков-
ним студијама, односно на студијама у трајању до три године, јед-
на година радног искуства у струци и положен посебан стручни 
испит за матичара. Докази о испуњености општих услова: уверење 
о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рође-
них, лекарско уверење о општој здраственој способности, да канди-
дат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од 
најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним 
за обављање послова у државном органу, копија личне карте. Канди-
дати су дужни да уз пријаву доставе доказе о испуњавању општих и 
посебних услова, у оригиналу или у овереној фотокопији, у року од 8 
дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Пријаве 
са документацијом послати на адресу или доставити на писарници 
Општинске управе Општине Ириг, са назнаком: „Пријава на оглас“. 
Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ РУМА

22400 Рума, Орловићева 5

Послови јавних набавки
на одређено време до 12 месеци због повећаног 

обима посла

УСЛОВИ: стечено високо образовање на студијама другог степена 
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године и стечен академски 
назив дипломирани/мастер правник, дипломирани/мастер економис-
та, дипломирани/мастер менаџер, положен државни стручни испит 
за рад у органима управе, једна година радног искуства у оквиру 
захтеване стручне спреме.

ОСТАЛО: Кандидат поред наведених посебних услова мора испуња-
вати и опште услове предвиђене чланом 6 Закона о радним односима 
у државним органима, односно: да је држављанин Републике Србије, 
да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од 
најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним 
за обављање послова у државном органу, као и да поседује општу 
здравствену способност. Кандидат је дужан да као доказе о испуња-
вању свих захтеваних услова приложи следећу документацију: био-
графију (CV), диплому о захтеваном степену и врсти стручне спреме, 
уверење о држављанству Републике Србије, уверење о некажња-
вању (издаје орган унутрашњих послова - СУП), доказ о стеченом 
радном искуству (оверена фотокопија радне књижице), уверење о 
положеном државном стручном испиту. Након одлуке о избору, а пре 
уручења решења о заснивању радног односа, кандидат је у обаве-
зи да достави и уверење о општој здравственој способности (издаје 
надлежна здравствена установа). Сва документа неопходно је прило-
жити у оригиналу или овереној копији, док датум издавања уверења 
о држављанству Републике Србије и уверења о некажњавању не сме 
бити старији од шест месеци. Рок за пријављивање кандидата је 8 
дана од дана објављивања огласа. Пријаве са доказима о испуња-
вању услова из огласа подносе се путем поште, на адресу: Општинска 
управа Општине Рума, 22400 Рума, Орловићева 5, са назнаком: „За 

оглас“ или предајом на шалтеру писарнице на истој адреси. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће бити узимане у разматрање. За 
све информације у вези са огласом контактирати персоналну службу 
Општинске управе, на број телефона: 022/433-910, локал 121.

УЖИЦЕ
„ФАСИЛ“ А.Д.

31230 Ариље, Светолика Лазаревића 18
тел. 031/891-131

Интерни ревизор
са 35 радних часова

УСЛОВИ: Поред општих услова кандидат за именовање треба да 
испуњава и следеће додатне услове: дипломирани економиста, 
високо образовање на студијама другог степена, у складу са зако-
ном којим се уређује високо образовање, односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање 4 године; радно искуство на послови-
ма законске ревизије или интерне ревизије у трајању од 3 године, 
односно радно искуство у трајању од 5 година на пословима рачуно-
водства; положен испит за овлашћеног интерног ревизора, у скла-
ду са програмом Коморе; да није осуђиван за кривична дела која га 
чине неподобним за обављање ових послова у смислу члана 4 Зако-
на о рачуноводству и ревизији. Лице које подноси пријаву на кон-
курс за именовање интерног ревизора потребно је да наведе доказе 
које подноси о испуњености услова из огласа. Докази који се подно-
се: диплома, извод из матичне књиге рођених, доказ о положеном 
испиту за овлашћеног интерног ревизора, доказ о радном искуству, 
уверење о држављанству РС, уверење из казнене евиденције ПУ да 
кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине недостојним за 
обављање посла интерног ревизора. Пријаве уз које нису приложени 
сви потребни докази, у оригиналу или овереној фотокопији, као и 
непотпуне и неблаговремене пријаве, биће одбачене. Пријаве слати 
на адресу, са назнаком: „За оглас“.

ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА

ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И
КОМУНАЛНУ ПОЛИЦИЈУ

31000 Ужице, Димитрија Туцовића 52
тел. 031/590-162

Сарадник на пословима инспекције и 
комуналне полиције

на одређено време до 2 године

УСЛОВИ: високо образовање на студијама првог степена (основне 
академске студије, основне струковне студије), односно на студија-
ма у трајању до три године или виша стручна спрема, положен 
државни стручни испит. Радно искуство: 1 година. Кандидат треба 
да испуњава и услове предвиђене у члану 6 Закона о радним одно-
сима у државним органима: да је држављанин Републике Србије; да 
је пунолетан; да има општу здравствену способност; да није осуђи-
ван за кривично дела на безусловну казну затвора од најмање шест 
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу. Уз пријаву кандидати подносе следећа 
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документа, у оригиналу или овереној фотокопији: извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству, уверење да нису осуђи-
вани, лекарско уверење, диплому о стеченој стручној спреми, радну 
књижицу (оверена фотокопија). Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“ и сајту Града 
Ужица. Пријаве се подносе Градској управи - Услужни центар, канце-
ларија број 12 или поштом препоручено, са назнаком: „За оглас“, на 
горенаведену адресу. Непотпуна и неблаговремена документација 
неће се узети у разматрање.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА

31310 Чајетина
Александра Карађорђевића 28

тел. 031/831-151

Референт за административно-техничке 
послове председника општине, заменика 

председника, помоћнике и чланове 
Општинског већа

на одређено време до повратка привремено одсутног 
запосленог

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - економски техничар или турис-
тички техничар, са најмање 1 годином радног искуства у струци. 
Поред оверене фотокопије дипломе о стеченом средњем образо-
вању, IV степен - економски или туристички техничар и доказ о рад-
ном искуству у струци, кандидат уз пријаву треба да достави и доказе 
о испуњености општих услова за рад у државним органима, и то: 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству РС, доказ 
о општој здравственој способности, доказ да кандидат није осуђиван 
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за дело које га чини неподобним за обављање послова у држав-
ном органу. Пријаве се подносе на адресу, са назнаком: „Пријава на 
оглас за радно место“.

ЗАЈЕЧАР
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

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

Послови борачко-инвалидске заштите и 
дечје заштите

на одређено време до 12 месеци 

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чл. 6 Закона о радним 
односима у државним органима, кандидат треба да испуњава и сле-
деће услове: стечено високо образовање на студијама II степена 
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године правног смера, 3 године 
радног стажа, положен стручни испит за рад у органима државне 
управе, познавање рада на рачунару.

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас са биографијом кандидати су дужни 
да доставе и потребна документа, у оригиналу или овереној фотоко-
пији: диплому о стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), уверење о здрав-
ственом стању, уверење основног и вишег суда да против лица није 
покренута истрага и да није подигнута оптужница, уверење поли-
цијске управе да лице није осуђивано за кривично дело на безуслов-
ну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га 
чини неподобним за обављање послова у државном органу, доказ о 
радном искуству. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати.

Трговина и услуге
TYREX

11000 Београд, Каленићева 1
e-mail: str.tyrex@gmail.com

Продавац
на одређено време

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, 12 месеци радног иску-
ства на наведеним пословима. Заинтересовани кандидати траба да 
пошаљу CV на и-мејл: str.tyrex@gmail.com. Рок за пријављивање је 30 
дана од дана објављивања огласа.

TREF DOO EXPORT - IMPORT NOVI SAD
21000 Нови Сад, Гаврила Принципа 11

тел. 063/563-778
e-mail: buba8791@gmail.com

Трговац
3 извршиоца

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме у занимању продавац, знање 
рада на фискалној каси, да су лица на евиденцији НСЗ дуже од 6 
месеци, основна информатичка обука (Windows, Word, Excel, Explorer, 
Outlook). Јављање кандидата на контакт тел. 063/563-778. Рок за 
пријаву на конкурс је 20 дана.

„ЈУГОДОМ“ ДОО
21000 Нови Сад, Темеринска 110

тел. 021/6624-222
e-mail: zaposlenje@dominosrbija.com

Продавац
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме у занимању продавац, основ-
на информатичка обука (Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook).

Возач шлепера на одређено време
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме у занимању возач теретњака 
или возач теретног моторног возила, возачка дозвола Ц и Е катего-
рије. 

ОСТАЛО: Слање пријаве за запослење мејлом или поштом, достава 
радних биографија на увид. Заинтересовани кандидати могу и лично 
на адреси, од 07.00 до 20.00 часова, да попуне радну биографију.

Д.О.О. „СЕРВИС БИМ“
21000 Нови Сад, Сајлово 2

e-mail: bim@verat.net

Ремонт аутобуса, камиона и 
конвенционалних возила 

на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у занимању ауто-лимар, меха-
ничар, машиниста, машинбравар, бравар, IV степен стручне спреме 
у занимању универзални ауто-лимар или бравар, V степен струч-
не спреме у занимању механичар, машиниста, машинбравар - спе-
цијалиста иили бравар - специјалиста. Пожељно радно искуство у 
Необусу или Там-у. Слање пријаве за запослење мејлом или поштом, 
јављање кандидата на контакт тел. 063/501-193. Рок за пријаву на 
конкурс је 30.06.2015. године.

Администрација и управа / Трговина и услуге

Посао се не чека, 
посао се тражи

www.nsz.gov.rs
Национална служба 
за запошљавање
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„MISTBEL-CO“ DOO 
18410 Дољевац, Краља Петра 2

тел. 065/9502-785
e-mail: mirosla.stankovic@gmail.com

Касир
за рад у Суботици

2 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема без обзира на занимање, пожељ-
но радно искуство на истим или сличним пословима, али није услов. 
Рад у сменама, ноћни рад, обезбеђен превоз. Јављање кандидата на 
горенаведени број телефона или лично на адресу: БС ЕКО Келебија 1 
или БС ЕКО Таванкут, од 8:00 до 17:00 часова, уз претходни договор 
телефонским путем или слање биографија на горенаведену и-мејл 
адресу. Оглас остаје отворен до 25.06.2015. године.

Точилац горива
за рад у Суботици

2 извршиоца

УСЛОВИ: било који степен стручне спреме у било ком занимању, без 
обзира на радно искуство. Рад у сменама, ноћни рад, обезбеђен пре-
воз. Јављање кандидата на горенаведени број телефона или лич-
но на адресу: БС ЕКО Келебија 1 или БС ЕКО Таванкут, од 8:00 до 
17:00 часова, уз претходни договор телефонским путем или слање 
биографија на горенаведену и-мејл адресу. Оглас остаје отворен до 
25.06.2015. године.

„WOOLLINE“ DOO
11000 Београд, Бране Петронијевића 2

e-mail: tanjacakarevic.woolline@gmail.com
тел. 060/0777-046

Промотер за рад у Чачку
презентација и продаја робе и асортимана 

предузећа, на одређено време

УСЛОВИ: најмање III степен стручне спреме, без обзира на зани-
мање; возачка дозвола Б категорије. Пријаве слати на и-мејл: 
tanjacakarevic.woolline@gmail.com. Лице за контакт: Тања Чакаревић. 
Конкурс је отворен до 10.06.2015. године.

„ДЕНИС“ ПИЦЕРИЈА СУУР
24000 Суботица, Браће Радића 24

тел. 063/1070-480

Посластичар
на одређено време 12 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, занимање посластичар или било 
које занимање са искуством од најмање 6 месеци на траженим посло-
вима. Рад у сменама. Јављање кандидата на горенаведени контакт 
телефон. Оглас остаје отворен до 10.06.2015. године.

Помоћни кувар
на одређено време 12 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: било који степен стручне спреме у било ком занимању, без 
обзира на радно искуство. Рад у сменама. Јављање кандидата на 
горенаведени контакт телефон. Оглас остаје отворен до 10.06.2015. 
године.

„ДЕНИС“ ПИЦЕРИЈА ДОО
24000 Суботица, Браће Радића 24

тел. 063/1070-480

Продавац брзе хране у киоску
на одређено време 18 месеци

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме у било ком занимању, без 
обзира на радно искуство. Рад у сменама. Јављање кандидата на 
горенаведени контакт телефон. Оглас остаје отворен до 10.06.2015. 
године.

„D NEW STAR WORK AND CARE“ DOO
11000 Београд, Ђушина 9

тел. 062/422-751

Радник обезбеђења - ватрогасац
на одређено време 3 месеца, за рад у Врању

7 извршилаца

УСЛОВИ: Кандидати треба да поседују: IV степен стручне спреме, да 
имају положен ППЗ, односно стручни испит из заштите од пожара 
(ЗОП) оверен од стране МУП-а, да су на евиденцији НСЗ најмање 6 
месеци, да имају лекарско уверење издато у медицини рада, возачку 
дозвалу. Дужина радног времена је 8 часова дневно, односно 40 сати 
недељно. Рад у сменама, ноћни рад, радно место са повећаним ризи-
ком, рад ван просторија послодавца, потребно је радно искуство. 
Јављање кандидата на број телефона: 062/422-751.

ДОО „ЦОЈА - ПРОМЕТ“
18220 Алексинац
тел. 018/800-168

e-mail: cojapromet@gmail.com

Рачуновођа
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме: дипломирани економиста за 
општу економију, банкарство и финансије; радно искуство: 36 месе-
ци; лиценца за овлашћеног рачуновођу. Рок за пријаву: 15.06.2015. 
године.

„НИК“ А.Д.В. ФРИЗЕРСКИ САЛОН
21000 Нови Сад, Булевар цара Лазара 86 Л3

тел. 065/8168-384
e-mail: anitapetrovic99@hotmail.com

Фризер мушко - женски
УСЛОВИ: II, III, IV степен стручне спреме у занимању помоћни жен-
ски фризер, фризер за жене, модни женски фризер. Јављање канди-
дата на контакт тел. 065/8168-384, до 21.00 час.

ПРОИЗВОДЊА И ПРОДАЈА ВАФЛИ „ЛАЛА“
STROOPWAFEL НОВИ САД
21000 Нови Сад, Коперникова 54

тел. 063/8657-783
e-mail: branislavat@sbb.rs

Израда вафла
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме у занимању посластичар, 
посластичар једноставних посластица или било које друго зани-
мање, пожељно искуство у кулинарству, пробни рад 1 месец. Прија-
ве за запослење слати мејлом, јављање кандидата на контакт тел. 
063/8657-7830 или 021/3001-789, достављање радних биографија на 
увид. Рок за пријављивање на конкурс је 30 дана.

DOO „EXTRA-GROUP“ AM
21220 Бечеј, Петровоселски пут 66

тел. 021/6412-847
e-mail: milorad.vukojevic.ns@gmail.com

Бравар
на одређено време од 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у занимању бравар. Јављање 
кандидата на контакт тел. 021/6412-847. Рок за пријављивање је 
05.06.2015. године.

Трговина и услуге

Посао се не чека, 
посао се тражи
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„КОНТО КЊИГОВОДСТВО“ ДОО
21000 Нови Сад, Др Светислава Касапиновића 26/1/1а

тел. 021/6321-716

Књиговођа
УСЛОВИ: Потребан самостални књиговођа са VI/1 или VII/1 степе-
ном стручне спреме (знање израде финансијског извештаја за прав-
на лица и предузетнике). Рок за пријављивање је до попуне радног 
места.

„ГОЦА“ САЛОН ЗА УЛЕПШАВАЊЕ
26000 Панчево, Војводе Радомира Путника 3/а

тел. 013/333-272

Фризер за жене
на одређено време

УСЛОВИ: II степен, помоћни женски фризер; III степен, фризер за 
жене; IV степен - модни женски фризер, V степен - фризер специјали-
ста, радно искуство 12 месеци, пробни рад месец дана, добро знање 
и вештина шишања. Лице за контакт: Сања Милојковић. Јављање 
кандидата на контакт телефон: 013/333-272. 

Стручни сарадник за негу тела
УСЛОВИ: услуге козметичара, педикира, маникира и цртања ноктију, 
II степен - помоћник маникира-педикира, II степен - помоћни козме-
тичар, III степен - педикир, III степен - козметичарски сарадник, 
IV степен - козметичар, IV степен - неразврстана занимања личних 
услуга IV категорије сложености, V степен - козметичар-специјали-
ста, на одређено време, без радног искуства, пробни рад месец дана. 
Потребно знање цртања и надоградње ноктију, депилације и пади-
кира. Лице за контакт: Сања Милојковић. Јављање кандидата на кон-
такт телефон: 013/333-272.

  Индустрија

ГЕОДЕТСКИ БИРО ГЕОМЕТАР
21203 Ветерник, Солунског фронта 8

тел. 062/8880-789
e-mail: gbgeometar@gmail.com

Геометар
УСЛОВИ: IV, VI/2, VII/1 степен стручне спреме у занимању геоме-
тар, инжењер геодезије, дипломирани инжењер геодезије, мастер 
инжењер геодезије, возачка дозвола Б категорије. Пријаве за запос-
лење слати мејлом. Рок за пријављивање је 30 дана.

АД „ХЛЕБ“ НОВИ САД
11000 Београд - Стари град

Бајчи Жилинског 2, Нови Сад
тел. 021/421-157

e-mail: dusica.vuljaj@hleb.rs

КВ возач 
5 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у занимању возач друмског 
возила, возачка дозвола Ц категорије. Пријаве за запослење сла-
ти мејлом, јављање кандидата на контакт тел. 021/421-157. Рок за 
пријављивање на конкурс је 30 дана.

  Mедицина

ДОМ ЗДРАВЉА ЖАГУБИЦА
12320 Жагубица, Николе Пашића 22

Доктор медицине 
у Служби за здравствену заштиту одраслог 

становништва са хитном медицинском помоћи и 
кућним лечењем, Здравствена станица Крепољин, на 

одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног однос утврђени Зако-
ном о раду („Службени гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013 и 74/2014) и посебни услови утврђени Правилником о орга-
низацији и систематизацији послова Дома здравља Жагубица, број 
329 од 30.03.2010. Посебни услови: завршен медицински факултет 
- VII/1 степен стручне спреме, положен стручни испит за звање док-
тора медицине, лиценца за рад или решење о упису у именик Лекар-
ске коморе Србије. Као доказе о испуњености услова, кандидат уз 
молбу за пријем у радни однос треба да достави: пријаву на оглас 
са кратком биографијом, оверену фотокопију дипломе о завршеном 
медицинском факултету, оверену фотокопију потврде о положеном 
стручном испиту за звање доктора медицине, оверену фотокопију 
уверења о држављанству, оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених, оверену фотокопију лиценце за рад или решења о 
упису у именик Лекарске коморе Србије. Приликом заснивања радног 
односа изабрани кандидат треба да достави: лекарско уверење као 
доказ о здравственој способности за послове за које заснива радни 
однос, уверење да против њега није покренут кривични поступак и 
уверење МУП-а да није правоснажном судском одлуком осуђиван за 
кривично дело. Уколико изабрани кандидат не достави горенаведене 
документе у захтеваном року, са њим се неће засновати радни однос. 
Рок за пријављивање је 8 дана од објављивања огласа у публикацији 
„Послови“ и на званичној веб-страници Министарства здравља Репу-
блике Србије. 
Неблаговремене, непотпуне и пријаве са неодговарајућом докумен-
тацијом неће бити разматране. Пријаве се подносе лично, на писар-
ници Дома здравља Жагубица или путем поште на адресу: Дом 
здравља Жагубица, 12320 Жагубица, Николе Пашића 22, са назна-
ком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место док-
тора медицине“.

Трговина и услуге / Индустрија / Mедицина

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ДОМ ЗДРАВЉА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
11420 Смедеревска Паланка, Кнеза Милоша 4

тел. 026/319-933

Доктор медицине
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, медицински факултет, положен 
стручни испит за звање доктора медицине. Заинтересовани канди-
дати подносе: пријаву на оглас са кратком биографијом, извод из 
матичне књиге рођених, диплому о завршеном факултету, уверења и 
потврде о радном искуству, уверење о положеном стручном испиту, 
лекарско уверење (подноси кандидат који буде изабран на конкурс). 
Докази о испуњености услова за заснивање радног односа за напред 
наведено радно место подносе се у овереним копијама, не старијим 
од 6 месеци. Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт 
телефоном, као и документа којима се доказује испуњеност услова 
конкурса, донети лично у Правну службу Дома здравља Смедеревска 
Паланка или послати на адресу: Дом здравља Смедеревска Палан-
ка, Кнеза Милоша 4, 11420 Смедеревска Паланка. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања на сајту Министарства 
здравља Републике Србије и код Националне службе за запошља-
вање РС. Кандидати који се буду јавили на оглас могу бити позвани 
на разговор ради пружања додатних података, који могу бити важни 
за одлуку о избору. Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непот-
пуном и неодговарајућом документацијом, неће бити разматране. 
По завршетку конкурса предата документа се неће враћати канди-
датима. За све информације можете се обратити на број телефона: 
026/319-933.

АПОТЕКА
Бујановац, Карађорђа Петровића 246

тел. 017/651-058

Дипломирани фармацеут
за рад у јединици за издавање лекова 

(организациона јединица Апотека Бујановац при 
Дому здравља Бујановац)

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат 
мора испуњавати и следеће посебне услове: завршен фармацеут-
ски факултет (VII/1 степен стручне спреме), положен стручни испит, 
пожељно познавање језика националних мањина на подручју општи-
не Бујановац. Заинтересовани кандидати уз захтев подносе: овере-
ну фотокопију дипломе о завршеном фармацеутском факултету, 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, извод 
из матичне књиге рођених или оверену фотокопију истог, уверење 
о држављанству или оверену фотокопију истог, фотокопију личне 
карте, пријаву на оглас са кратком биографијом и бројем телефона. 
Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од дана објављивања на 
сајту Министарства здравља и у публикацији „Послови“. Достављање 
горенаведене документације је до 12 часова, са истеком последњег 
дана огласа. Кандидат је дужан да приликом заснивања радног одно-
са достави лекарско уверење о способности за рад. Пријаве се пре-
дају лично или поштом на адресу: Апотека Бујановац, Карађорђа 
Петровића 246, 17520 Бујановац, са назнаком: „Пријава за оглас“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА ОЏАЦИ
25250 Оџаци, Мостонга 25
тел/факс: 025/5742-381

Дипломирани фармацеут
УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет (VII степен стручне спре-
ме), положен стручни испит. Предност имају кандидати са лиценцом. 
Уз кратку биографију и CV доставити: оверену фотокопију дипломе 
о завршеном факултету, уверење о положеном стручном испиту и 
лиценцу ако је кандидат има или копију решења о упису у регистар 
фармацеутске коморе. Пријаву слати на адресу: Дом здравља Оџаци, 
Мостонга 25, 25250 Оџаци. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 
14000 Ваљево, Владике Николаја 5

тел. 014/237-056

Доктор медицине специјалиста 
микробиологије са паразитологијом

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, завршен медицински факул-
тет и специјализација из микробиологије са паразитологијом, одо-
брење за самосталан рад, односно лиценца. Кандидати су дужни да 
приложе следећу документацију: потписану пријаву на оглас, доказ 
о стручној спреми и доказ о добијеном одобрењу за самостални рад, 
односно лиценцу. Фотокопије докумената морају бити оверене, доку-
ментација не старија од шест месеци. Пријаве слати на горенаведену 
адресу.

Лабораторијски техничар
за рад у Одељењу за клиничку микробиологију 

Центра за микробиологију, на одређено време од 6 
месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња медицин-
ска школа, смер лабораторијски техничар, положен стручни испит. 
Кандидати су дужни да приложе следећу документацију: потписа-
ну пријаву на оглас, доказ о стручној спреми и доказ о положеном 
стручном испиту. Фотокопије докумената морају бити оверене, доку-
ментација не старија од шест месеци. Пријаве слати на горенаведену 
адресу.

ИНСТИТУТ ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ
11000 Београд, Ресавска 69

тел. 011/3600-812

Медицинска сестра - техничар
за послове здравствене неге хоспитализованих 

болесника, на одређено време ради замене 
привремено одсутне запослене (пробни рад месец 

дана)

Медицинска сестра - техничар
за послове здравствене неге хоспитализованих 

болесника, на одређено време ради замене 
привремено одсутне запослене, до повратка са 
трудничког боловања, породиљског одсуства и 

одсуства ради неге детета (пробни рад три месеца)

УСЛОВИ: средња медицинска школа - општи смер; положен стручни 
испит за медицинску сестру техничара; лиценца Коморе медицинских 
сестара и здравствених техничара Србије. Заинтересовани кандида-
ти подносе: пријаву са кратком биограифјом, фотокопију дипломе о 
завршеној средњој школи, фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту за медицинску сестру техничара, фотокопију лиценце 
Коморе медицинских сестра и здравствених техничара Србије, фото-
копију извода из матичне књиге рођених/вечнаних, фотокопију лич-
не карте. Пријаве са неопходним прилозима подносе се на наведену 
адресу Института, са назнаком: „Пријава на оглас“. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће бити узимане у разматрање. На разговор 
ће бити позвани само кандидати који уђу у ужи избор.

ДОМ ЗДРАВЉА
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

Лабораторијски техничар
у Одељењу лабораторијске дијагностике, Одсек 

биохемије и хематологије Дијагностичког центра

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

Медицинска сестра
за рад на пословима тимске сестре у Служби за 

здравствену заштиту деце и школске деце, Одељења 
за здравствену заштиту деце предшколског узраста

Mедицина
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УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, канди-
дати треба да испуњавају и посебне услове: завршена средња меди-
цинска школа педијатријског или општег смера, IV степен стручне 
спреме, положен стручни испит и поседовање лиценце за рад или 
решења о упису у комору.

Медицинска сестра
за рад на пословима тимске сестре у Амбуланти 

Јасика, Служба опште медицине

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

Доктор медицине
у Одељењу за здравствену заштиту деце школског 

узраста, Служба за здравствену заштиту деце и 
школске деце Дома здравља Крушевац, на одређено 
време ради замене привремено одсутне запослене

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кан-
дидати треба да испуњавају и посебне услове: завршен медицински 
факултет, VII/1 степен стручне спреме, положен стручни испит и 
поседовање лиценце за рад или решења о упису у комору.

Доктор медицине
у Служби опште медицине Амбуланта Јасика Дома 

здравља Крушевац, на одређено време ради замене 
привремено одсутне запослене

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кан-
дидати треба да испуњавају и посебне услове: завршен медицински 
факултет, VII/1 степен стручне спреме, положен стручни испит и 
поседовање лиценце за рад или решења о упису у комору.

Лабораторијски техничар
у Одсеку биохемије и хематологије Одељења 

лабораторисјке дијагностике, на одређено време од 
3 месеца, због повећаног обима посла

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

ОСТАЛО: Кандидати достављају: пријаву у којој наводе за које радно 
место се пријављују, кратку биографију са адресом и контакт теле-
фоном, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, ове-
рену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, оверену 
фотокопију лиценце за рад или решења о упису у комору, изјаву да 
су здравствено способни за послове за које подносе пријаву и да се 
против њих не води кривични поступак, фотокопију извода из мати-
чне књиге рођених. Кандидати који су се јавили на оглас могу бити 
позвани на разговор ради пружања додатних података који могу 
бити важни за одлуку о пријему. 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 
и уверење да се против њих не води кривични поступак (уверење 
издаје суд). Уколико изабрани кандидат не достави наведена доку-
мента у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве 
слати са документацијом на наведену адресу. Пријаве на оглас се 
подносе до 05.06.2015. године.

ДОМ ЗДРАВЉА ЖАБАРИ
12374 Жабари, Кнеза Милоша бб

Лекар опште медицине
за пријем у радни однос у ДЗ Жабари, на одређено 
време због повећаног обима посла, најдуже до две 

године
2 извршиоца

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених законом, завршен меди-
цински факултет (VII степен стручне спреме) и положен стручни 
испит. Опис послова: самостално пружа медицинску помоћ из доме-

на опште медицине лицима која се јаве на преглед, даје мишљење у 
вези здравственог стања пацијената, учествује у предузимању мера 
превентивне делатности, одговара за благовремени пријем и пре-
глед пацијената, ради на збрињавању хитних стања, спроводи кућно 
лечење и упућује пацијенте на стационарно лечење, обавља саве-
тодавни рад, ради на здравственом васпитању и подизању здрав-
ствене културе пацијената, стара се за уредно вођење медицинске 
документације, води рачуна о потрошњи, односно прописаној тера-
пији, обавља и друге послове по налогу непосредног руководио-
ца. Уз пријаву, у којој је потребно навести за које радно место се 
пријављујете, треба доставити: кратку биографију са адресом и кон-
такт телефоном, оверену фотокопију дипломе о завршеном медицин-
ском факултету, оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, извод из МК рођених (не старије од шест месеци) или овере-
ну фотокопију. Кандидати који су радили у струци дужни су да доста-
ве и оверену фотокопију лиценце.

Лекар опште медицине
за пријем у радни однос у ДЗ Жабари

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених законом, завршен меди-
цински факултет (VII степен стручне спреме) и положен стручни 
испит. Опис послова: самостално пружа медицинску помоћ из доме-
на опште медицине лицима која се јаве на преглед, даје мишљење у 
вези здравственог стања пацијената, учествује у предузимању мера 
превентивне делатности, одговара за благовремени пријем и пре-
глед пацијената, ради на збрињавању хитних стања, спроводи кућно 
лечење и упућује пацијенте на стационарно лечење, обавља савето-
давни рад, ради на здравственом васпитању и подизању здравствене 
културе пацијената стара се за уредно вођење медицинске докумен-
тације, води рачуна о потрошњи одн. прописаној терапији, обавља 
и друге послове по налогу непосредног руководиоца. Уз пријаву, у 
којој је потребно навести за које радно место се пријављујете, тре-
ба доставити: кратку биографију са адресом и контакт телефоном, 
оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, извод 
из МК рођених (не старији од шест месеци) или оверену фотокопију. 
Кандидати који су радили у струци дужни су да доставе и оверену 
фотокопију лиценце.

Медицински техничар - општег смера
за пријем у радни однос у ДЗ Жабари, на одређено 

време до повратка радника са боловања

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених законом, завршена 
средња или виша медицинска школа - општи смер и положен струч-
ни испит. Опис послова: обавља све послове своје струке а по нало-
гу лекара, стара се о благовременом пријему пацијената на прегле-
де, стара се да пре прегледа буде припремљен здравствени картон 
пацијента, као и да сам пацијент буде припремљен за преглед, стара 
се о одржавању кућног реда, води уредно медицинску документа-
цију, по завршеном прегледу одлаже здравствени картон, ради на 
пословима давања ампулиране терапије и на пословима превијања, 
учествује у кућном лечењу пацијената, у сарадњи са лекаром учест-
вује у хитном збрињавању пацијената, обавља и друге послове по 
налогу непосредног руководиоца. Уз пријаву, у којој је потребно 
навести за које радно место се пријављујете, треба доставити: крат-
ку биографију са адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију 
дипломе о завршеној средњој медицинској школи - општи смер, ове-
рену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, извод из 
МК рођених (не старији од шест месеци) или оверену фотокопију. 
Кандидат који су радили у струци дужни су да доставе и оверену 
фотокопију лиценце. 

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће 
разматрати. Кандидати који уђу у ужи избор биће дужни да доставе 
лекарско уверење, уверење о држављанству и уверење надлежног 
суда да се против њих не води кривични поступак. Пријаву са доку-
ментацијом доставити на адресу: Дом здравља Жабари, Улица кнеза 
Милоша бб, 12374 Жабари.

Mедицина
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ZU APOTEKA
„MEDIC PHARM“

Митрополита Михајла 26, Сокобања
тел. 063/8424-322, е-mail: boris3f@yahoo.com

Дипломирани фармацеут
УСЛОВИ: Заинтересовани кандидати могу своје радне биографије да 
доставе мејлом или да се јаве на горенаведени број телефона, особа 
за контакт: Борис Трифић. Рок трајања конкурса: до попуне.

                      Наука и образовање

БЕОГРА Д
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 3/III

тел. 011/2637-421

Сарадник у звању асистента за ужу научну 
област Демографија

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне нивое сту-
дија завршио са укупном просечном оценом од најмање осам и који 
показује смисао за наставни рад или магистар наука са прихваћеном 
темом докторске дисертације. Остали услови утврђени су Законом о 
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично 
тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14) и Статутом Географс-
ког факултета. Пријаве кандидата са прилозима (биографија, списак 
научних радова, радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми), 
подносе се Географском факултету у Београду, на наведену адресу, 
у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

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

Ванредни професор за ужу научну област 
Библиотекарство, предмет Архивистика

на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну област 
Српска књижевност, предмет Народна 

књижевност
на одређено време од 5 година

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

Доцент за ужу научну област Општа 
лингвистика, предмет Примењена 

лингвистика
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Општа 
књижевност, предмет Преглед опште 

књижевности
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Англистика, 
предмет Транслатологија
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област 
Италијанистика, предмет Италијански 

језик
на одерђено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука 
из научне области за коју се бира. Остали услови утврђени су чланом 
64 Закона о високом образовању и чланом 105 Статута Филолошког 
факултета Универзитета у Београду.

Виши лектор за ужу научну област 
Полонистика, предмет Пољски језик

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, филолошки или њему одго-
варајући факултет; општи успех на основним студијама најмање 8; 
смисао за наставни рад; објављени стручни, односно научни радо-
ви и радно искуство у настави. Остали услови утврђени су чланом 
70 Закона о високом образовању и чланом 114 Статута Филолошког 
факултета Универзитета у Београду.

Лектор за ужу научну област Арабистика, 
предмет Арапски језик

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, филолошки или њему одго-
варајући факултет; општи успех на основним студијама најмање 8; 
смисао за наставни рад. Остали услови утврђени су чланом 70 Закона 
о високом образовању и чланом 114 Статута Филолошког факултета 
Универзитета у Београду.

ОСТАЛО: Кандидати подносе пријаву са биографијом, оверену фото-
копију дипломе одговарајуће дисциплине, списак радова и радове, 
на наведену адресу Факулета, у року од 15 дана од дана објављи-
вања конкурса.

Mедицина / Наука и образовање

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА

ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Услови за пријем у радни однос

Члан 120

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

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

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

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

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

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

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

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

www.nsz.gov.rs
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ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНА ШКОЛА 
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У БЕОГРАДУ

11080 Земун, Цара Душана 254

Предавач - област Медицина, ужа научна 
област Здравствена нега

на одређено време

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, магистеријум из медицин-
ских, дефектолошких, организационих мултидисциплинарних наука; 
филозофски, педагошки, дефектолошки, факултет организационих 
наука, претходно завршена виша медицинска школа, одсек виших 
медицинских сестара, искуство у настави 3 године.

Предавач - област Уметност, ужа област 
Ликовне уметности

са 15% радног времена, на одређено време

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, магистеријум из области 
ликовне уметности, факултет ликовне уметности, искуство у настави 
3 године.

Предавач - област Медицина, ужа 
научна област Физикална медицина и 

рехабилитација
на одређено време, са 1/3 пуног радног времена - 

допунски рад

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, магистерујум медицинских 
наука или дефектолошких наука или специјализација из физикалне 
медицине и рехабилитације; медицински или дефектолошки факул-
тет, искуство у настави 3 године.

ОСТАЛО: Општи и посебни услови предвиђени су Законом о високом 
образовању, Статутом Школе и Правилником о систематизацији рад-
них места. Кандидати који конкуришу за рад до 1/3 пуног радног вре-
мена на одређено време - допунски рад, потребно је да приложе и 
сагласност своје матичне радне организације у којој се налазе у стал-
ном радном односу. Пријаве на конкурс са биографијом, овереним 
дипломама, уверењем о држављанству и другим прилозима којима 
кандидат доказује да испуњава услове конкурса подносе се у року од 
8 дана од дана објављивања, на горенаведену адресу. Непотпуне и 
неблаговремено достављене пријаве неће се разматрати.

ШЕСТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11000 Београд, Милана Ракића 33

тел:011/2412-682

Наставник математике
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању

Референт за ученичка питања и 
административне послове

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме: економска школа, гимназија са 
положеним дактилографским курсом, средња правно-биротехничка 
школа, познавање рада на рачунару, знање дактилографије.

ОСТАЛО: Поред општих услова за заснивање радног односа пред-
виђених чланом 24 Закона о раду, кандидати треба да испуња-
вају и услове прописане чланом 120 став 1 тачке 1, 2, 3, 4, 5 Зако-
на о основама система образовања и  васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 
72/2009,52/2011 и 55/2013). Кандидат за наставника треба да има 
и: 1. одговарајуће образовање из члана 8 став 2 наведеног Закона и 
у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник“, бр. 15/2013) - доказ о испуњености услова 
поднети уз пријаву на конкурс; да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодо-
ва и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова или да је у току студија положио испите из педагогије 
и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лицен-
цу - доказе поднети уз пријаву на конкурс. Кандидат за референта за 
ученичка питања и административне послове треба да има: образо-
вање прописано Правилником о организацији и систематизацији рад-

них места у Шестој београдској гимназији, IV степен стручне спреме, 
економска школа, гимназија са положеним дактилографским курсом, 
средња правно-биротехничка школа, познавање рада на рачунару, 
знање дактилографије - доказе поднети уз пријаву на конкурс. Кан-
дидати треба да имају: 2. држављанство Републике Србије - доказ 
поднети уз пријаву на конкурс, 3. психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење прилаже 
кандидат који буде примљен по конкурсу, пре закључења уговора 
о раду), 4. да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (доказ прибавља школа од надлежног 
органа), 5. да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад - доказ поднети уз пријаву на конкурс. У поступку одлучивања о 
избору наставника директор врши ужи избор наставника које упућује 
на претходну психолошку процену способности кандидата за рад са 
децом и ученицима, коју обавља надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака. Као посебан услов 
за оба радна места одређује се: пробни рад у трајању од шест месе-
ци. Уз пријаву са биографским подацима кандидати треба да прило-
жи следеће доказе о испуњености услова конкурса: 1. оригиналну 
или оверену фотокопију уверења из матичне књиге рођених, 2. ори-
гиналну или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању, 3. доказ о образовању из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодо-
ва, односно уверење или други одговарајући документ о положеном 
испиту из педагогије и психологије, односно испиту за лиценцу (за 
радно место под 1.); 4. оригиналну или оверену фотокопију уверења 
о држављанству Републике Србије, које не може бити старије од 6 
месеци; 5. уколико кандидат није стекао образовање на српском 
језику, у обевези је да достави доказ да је положио испит из српс-
ког језика по програму одговарајуће високошколске установе. Рок за 
пријављивање на оглас је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разма-
тране. Пријаве са доказима о испуњености услова огласа слати на 
адресу: Шеста београдска гимназија, Београд, Милана Ракића 33, са 
назнаком: „За оглас“.

ОШ „РАДЕ КОНЧАР“
11080 Земун, Златиборска 44

тел. 011/2611-125

Наставник биологије
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

ОСТАЛО: да кандидат има одговарајуће образовање у складу са чл. 
8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, број 72/09, 52/11 и 55/13) и да испуњава услове у складу са 
чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Посеб-
ни услови за наставно особље утврђени су одредбама Правилника 
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи. Кандидати уз молбу треба да поднесу следећа доку-
мента: оверену фотокопију дипломе о стеченом обазовању, извод из 
матичне књиге рођених, доказе о држављанству и краћу биографију. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве 
слати на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса.

ОШ „НОВИ БЕОГРАД“
11070 Нови Београд, Народних хероја 12

тел. 011/3017-491

Дипломирани дефектолог - логопед
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове предвиђене чл. 8 и 
чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања; да има 
одговарајуће образовање; психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тач-
ка 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 приложити: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству (не ста-
рије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (не старији од 
6 месеци), уверење да против лица није покренута истрага нити је 

Наука и образовање
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подигнута оптужница код надлежног суда (не старије од 6 месеци). 
Доказ о неосуђиваности прибавља установа по службеној дужности. 
Доказ о психофизичкој и здравственој способности доставља се пре 
закључења уговора о раду, а проверу психофизичких способности 
врши Национална служба за запошљавање. Пријаве слати на наве-
дену адресу, са назнаком: „За конкурс“.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Булевар краља Александра 67

Ванредни или редовни професор за 
Грађанскоправну ужу научну област, 

предмети: Грађанско право - општи део и 
Стварно право и Облигационо право

на одређено, односно неодређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука 
из научне области за коју се бира. Остали услови утврђени су чланом 
64 став 7, односно став 9 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 
93/12, 89/13 и 99/14) и чл. 105 и 107 Статута Правног факултета Уни-
верзитета у Београду (пречишћен текст).

Доцент или ванредни професор за 
Грађанскоправну ужу научну област, 

предмет: Грађанско право - општи део и 
Стварно право

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука 
из научне области за коју се бира. Остали услови утврђени су чланом 
64 став 5, односно став 7 Закона о високом образовању („Сл. глас-
ник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 
89/13 и 99/14) и чл. 105 и 107 Статута Правног факултета Универзи-
тета у Београду (пречишћен текст).

Доцент за Грађанскоправну ужу научну 
област, предмет: Грађанско право - општи 

део и Стварно право
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука 
из научне области за коју се бира. Остали услови утврђени су чла-
ном 64 став 5 Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, 
бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 
и 99/14) и чл. 105 и 107 Статута Правног факултета Универзитета у 
Београду (пречишћен текст).

Асистент практичне наставе
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: дипломирани правник, студент докторских студија који је 
претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом нај-
мање осам или академски назив магистра наука из научне области за 
коју се бира. Избор се врши у складу са чланом 70 став 4 и чланом 
72 став 1 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14) и 
чланом 109 и Статута Факултета.

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

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Ђушина 7

Редовни професор за ужу научну област 
Економска геологија

на одређено време од пет година за ванредног 
професора, односно на неодређено време за 

редовног професора

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне области 
којој припада ужа научна област. Остали услови утврђени су одред-
бама чл. 64 став 9 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, 
бр. 76/2005, 97/2008 и 44/2010), у складу са којима ће бити извршен 
избор пријављених кандидата.

Ванредни професор за ужу научну област 
Палеонтологија

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне области 
којој припада ужа научна област. Остали услови утврђени су одред-
бама чл. 64 став 7 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, 
бр. 76/2005, 97/2008 и 44/2010), у складу са којима ће бити извршен 
избор пријављених кандидата.

Ванредни професор за ужу научну област 
Кристалографија

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне области 
којој припада ужа научна област. Остали услови утврђени су одред-
бама чл. 64 став 7 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, 
бр. 76/2005, 97/2008 и 44/2010), у складу са којима ће бити извршен 
избор пријављених кандидата.

Ванредни професор за ужу научну област 
Геотехничко инжењерство
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне области 
којој припада ужа научна област. Остали услови утврђени су одред-
бама чл. 64 став 7 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, 
бр. 76/2005, 97/2008 и 44/2010), у складу са којима ће бити извршен 
избор пријављених кандидата.

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

ОШ „КРАЉИЦА МАРИЈА“
11000 Београд - Овча, Михаја Еминескуа 65

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане чл. 8 став 2, чл. 59 
и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13): одговарајуће високо образо-
вање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. 
септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године за наставника те врсте школе и 
подручја рада, педагога или психолога; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном судском пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања 
(уверење прибавља школа); држављанство Републике Србије; да 
има дозволу за рад - лиценцу за наставника, психолога или педагога, 
односно положен стручни испит; завршену обуку и положен испит за 
директора (изабрани кандидат биће у обавези да у законском року 
положи испит за директора школе); најмање 5 година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања након стеченог одгова-
рајућег образовања; да зна језик на ком се остварује образовно-вас-
питни рад.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе: радну 
биографију, диплому о стеченом образовању - оверену фотокопију, 
уверење о положеном стручном испиту за наставника или стручног 
сарадника, односно испиту за лиценцу (дозволу за рад) - оверену 
фотокопију, потврду о радном искуству на пословима наставника, 
односно стручног сарадника - оверену фотокопију; извод из мати-
чне књиге рођених - оригинал или оверену фотокопију; уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал или оверену фотокопију 
- не старије од шест месеци); оквирни план и програм рада за време 
мандата; уверење да се против учесника конкурса не води судски 
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поступак за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања. Оверене фотокопије 
не могу бити старије од шест месеци од дана подношења пријаве. 
На коверти обавезно назначити да је у питању пријава на конкурс за 
избор директора школе. Пријаве се подносе на адресу: ОШ „Краљица 
Марија“, Београд - Овча, Михаја Еминескуа 65, лично или препору-
ченом поштом. Лице за контакт: Оливера Гавриловић, и-мејл: skola.
kraljicamarija@gmail.com. Одлука о избору директора биће донета у 
року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава на кон-
курс. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способ-
ности кандидат је дужан да достави пре закључења уговора о раду 
(лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима). Доказ да кандидат није осуђиван 
правноснажном судском пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања - прибавља школа пре доношења одлуке о избору. Доказ да се 
против лица не води судски поступак за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања лице доставља уз пријаву на конкурс. Рок за пријављивање је 
15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Краљице Марије 16

Наставник у звање ванредног професора за 
ужу научну област Моторна возила

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

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

Наставник у звању доцента за ужу научну 
област Производно машинство

на одређено време од 5 година, са пуним радним 
временом или ванредног професора, на одређено 

време од 5 година, са пуним радним временом 

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

Сарадник у звању асистента за ужу 
научну област Аутоматско управљање, на 

предметима Модула за биомедицинско 
инжењерство

на одређено време од 3 године, са пуним радним 
временом

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

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

УНИВЕРЗИТЕТ „УНИОН“
ФАКУЛТЕТ СЦЕНСКИХ И

ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ
АКАДЕМИЈА ЛЕПИХ УМЕТНОСТИ „ТОДОРИС“

11000 Београд, Светозара Милетића 12

Расписује конкурс за избор у наставничка звања за следеће 
области:

Ужа научна област Књижевност, звање: 
редовни професор

УСЛОВИ: научни степен доктора наука, већи број научних радова 
који утичу на развој научне мисли у ужој области објављених у међу-
народним или водећим домаћим часописима, са рецензијама; већи 
број научних радова и саопштења изнетих на међународним или 
домаћим научним скуповима; објављен уџбеник, монографија или 
оригинално стручно остварење; остварени резултати у развоју науч-
но-наставног подмлатка на факултету; учешће у завршним радовима 
на специјалистичким и дипломским академским студијама.

Ужа уметничка област Драма и филм, 
ванредно напредовање у звање: ванредни 

професор
УСЛОВИ: научни степен доктора наука, више научних радова од 
значаја за развој уметности у ужој уметничкој области објављених 
у међународним или водећим домаћим часописима, са рецензија-
ма; оригинално стручно остварење (пројекат, студија, оригинални 
метод и сл.), односно руковођење или учешће у научним пројекти-
ма; објављен уџбеник, монографија, практикум или збирка задатака 
за ужу уметничку област за коју се бира; више радова саопштених 
на међународним или домаћим научним скуповима и способност за 
наставни рад.

Ужа уметничка област Глума, звање: 
редовни професор

УСЛОВИ: дипломирани драмски уметник, најмање пет референци за 
избор у наставно звање, призната уметничка дела и способност за 
наставни рад.

ОСТАЛО: Пријављени кандидати треба да испуњавају услове за 
избор прописане Законом о високом образовању и Статутом АЛУ. Рок 
за подношење пријава је 8 дана. Пријаве доставити поштом на адре-
су: Београд, Светозара Милетића 12.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 16

тел. 011/2027-809

Доцент за ужу научну област Нумеричка 
математика и оптимизација

на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну област 
Комплексна анализа

са 75% радног времена, на одређено време од 5 
година

Ванредни професор за ужу научну област 
Геометрија

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област 
Рачуноводство и информатика

на одређено време од 5 година

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

Доцент за ужу научну област Вероватноћа 
и статистика

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни степен доктора наука из научне области за коју 
се бира, непостојање сметње из члана 62 став 4 Закона о високом 
образовању и остали услови утврђени чланом 64 Закона о високом 
образовању. Пријаву са биографијом, овереним преписом дипломе и 
списком и сепаратима научних и стручних радова доставити Архиви 
Факултета, на наведену адресу, у року од 15 дана од дана објављи-
вања конкурса.
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БОР
ОШ „ТРЕЋИ ОКТОБАР“
19210 Бор, Трећи октобар 71

тел. 030/432-160

Директор
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава 
следеће услове: поседовање одговарајућег високог образовања из 
члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања 
(високо образовање стечено на студијама другог степена - мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије, по пропису који уређује високо образо-
вање почев од 10. септембра 2005. године или на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године), за наставника 
школе, педагога или психолога; поседовање дозволе за рад (лицен-
це); поседовање психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике 
Србије; знање језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; 
неосуђиваност правноснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; најмање пет година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. 
Директор се бира на период од четири године. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс 
кандидати треба да приложе: доказ о држављанству (извод из мати-
чне књиге рођених или уверење о држављанству; оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен препис/фото-
копију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном 
испиту; доказ о знању језика на којем се изводи образовно-васпит-
ни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на 
том језику); потврду о радном искуству; преглед кретања у служби 
са биографским подацима (необавезно); доказе о својим стручним 
и организационим способностима (необавезно). Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе и путем телефона: 
030/432-160, 433-286.

ОШ „ПЕТАР РАДОВАНОВИЋ“
19215 Злот, Трг Петра Радовановића бб

тел. 030/2561-022

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове прописане чланом 59 
став 2 и 5, чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 55/13), тј. да испуња-
ва услове за наставника, васпитача и стручног сарадника са одгова-
рајућим високим образовањем: на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије), по пропису који уређује високо образо-
вање почев од 10.09.2005. године; на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10.09.2005. године; да има дозволу за рад за наставника 
те врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога; да има доз-
волу за рад, обуку и положен испит за директора установе и најмање 
пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; да има држављанство Републике Србије. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс поднети: оверен препис или овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен препис или 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу, оверен препис или оверену 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 кандидат није осуђи-
ван, 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. Доказ о поседовању психичке, физичке и 
здравствене способности кандидат је дужан да достави пре закљу-
чења уговора о раду; уверење да кандидат није осуђиван, у скла-
ду са одредбом чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања прибавља школа; уверење о положеном 

испиту за директора школе се не прилаже, али је кандидат који буде 
изабран за директора дужан да га положи у законском року. Дирек-
тор се бира на период од четири године. Одлука о избору по конкурсу 
биће донета у року од 90 дана од дана објављивања конкурса. Додат-
не информације о конкурсу могу се добити од секретара школе, на 
тел. 030/2561-022. Пријаву и доказе о испуњености услова конкурса 
доставити поштом, на адресу: ОШ „Петар Радовановић“, 19215 Злот, 
Трг Петра Радовановића бб, са назнаком: „Конкурс за директора шко-
ле”. Рок за подношење 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 поднете 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 наредног радног дана. Пот-
пуном пријавом сматра се пријава која садржи све прилоге који се 
захтевају у конкурсу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Кинкурс је отворен 15 дана од објављивања.

ЧАЧАК
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„НАША РАДОСТ“
32240 Лучани, Радничка бб

тел. 032/817-339
e- mail: vrticlucani@open.telekom.rs

Медицинска сестра - васпитач
на неодређено време

УСЛОВИ: Поред општих законом предвиђених услова, кандидат мора 
да испуњава и следеће посебне услове: лице које има средње обра-
зовање - медицинска сестра - васпитач (IV степен стручне спреме, 
медицинска школа васпитачког смера). Кандидат треба да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом у обра-
зовној установи, да није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања, да има држављанство Републике 
Србије. Уз пријаву поднети: оригинал или оверен препис (фотоко-
пију) дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених. Изабрани кандидат пре закључи-
вања уговора о раду дужан је да достави лекарско уверење о здрав-
ственој способности. Уверење о неосуђиваности прибавља установа. 
Фотокопије докумената морају бити оверене, документација не ста-
рија од 6 месеци. Пријаве слати на наведену адресу, у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса, са назнаком: „Конкурс за медицинску 
сестру - васпитача“.

ГЊИЛАНЕ
ПОНОВЉЕН ОГЛАС

ОШ „9. МАЈ“
Кололеч

Директор
са 50% радног времена, односно 20 радних сати 

недељно

УСЛОВИ: 1. високо образовање стечено на студијама другог сте-
пена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са 
Законом овисоком образовању, почев од 10. септембра 2005. године 
или на основним студијама у трајању од четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не за наставника те врсте школе и подручја рада, односно високо 
образовање стечено на студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне студије), студијама у трајању од три године или 
више образовање; 2. да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4. 
да је држављанин Републике Србије, да је пунолетан; 5. да има доз-
волу за рад - лиценцу, односно положен стручни испит и положен 
испит за директора (програм обуке за директора школе и правилник 
о полагању испита за директора школе нису донети, те ће изабра-
ни кандидат бити у обавези да у законском року положи испит за 
директора школе); 6. најмање 5 година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања, односно 10 година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања за кандидате 
који поседују шести степен стручне спреме (студије првог степена, 

Наука и образовање



Бесплатна публикација о запошљавању 29  03.06.2015.  |  Број 624 |   

основне академске студије или струковне студије, студије у трајању 
од три године или више образовање). 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс која треба да садржи биографске 
податке са прегледом кретања у служби, као и евентуалне прилоге 
којима доказује стручне, организационе, педагошке и друге квали-
тете за обављање послова директора, кандидат је дужан да прило-
жи: оверени препис дипломе о одговарајућем образовању, уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге 
рођених, уверење о положеном стручном испиту - лиценци, потврду 
да има најмање 5 година радног стажа на пословима образовања 
и васпитања након стеченог одговарајућег образовања. Извештај о 
извршеном лекарском прегледу подноси се пре закључења угово-
ра о раду, а уверење о некажњавању школа прибавља по службе-
ној дужности. Фотокопије докумената морају бити уредно оверене. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. 
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Пријаве слати на адресу: ОШ „9. мај“, Коло-
леч, 38260 Косовска Каменица, са назнаком: „Конкурс за директора 
школе“ или их лично предати у просторијама секретаријата школе.

ОШ „МЛАДЕН МАРКОВИЋ“
Витина

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: поседовање 
одговарајућег образовања из члана 8 став 2 тачке 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања (одговарајуће високо 
образовање стечено на студијама другог степена - мастер академ-
ске студије, специјалистичке академске студије или специјалистич-
ке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године или образовање стечено на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, 
за наставника школе, педагога или психолога, поседовање дозволе 
за рад (лиценце); поседовање психичке, физичке и здравствене спо-
собности за рад са децом и ученицима; држављанство РС; неосуђи-
ваност правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. 
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да 
приложе: доказ о држављанству (не старији од 6 месеци), оверен 
препис/фотокопију дипломе о стеченом високом образовању, ове-
рен препис/фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, 
односно стручном испиту, потврду о радном искуству, лекарско уве-
рење (не старије од 6 месеци), извод из казнене евиденције МУП-а и 
суда (не старије од 6 месеци), оригинал или оверен препис извода из 
матичне књиге рођених, преглед кретања у служби са биографским 
подацима, доказе о својим организационим и стручним способнос-
тима. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе или лично у школи. Пријаве са доказима о испуњености усло-
ва конкурса слати на адресу школе или доставити лично у ОШ „Мла-
ден Марковић“, Витина 38263, Врбовац Витина.

ЈАГОДИНА
ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА

35000 Јагодина, Кнегиње Милице 101 

Директор 
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: У складу са чланом 59 став 5 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) 
за директора може бити именовано лице које има одговарајуће висо-
ко образовање прописано чланом 8 став 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл.гласник РС”, број 72/2009, 52/2011 и 
55/2013), стечено на студијама другог степена (дипломске академске 
студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалис-
тичке струковне студије), по пропису који је уређивао високо образо-
вање почев од 10. септембра 2005. године или на основним студија-
ма у трајању од четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, за наставника те школе 
или подручја рада, педагога и психолога; да испуњава услове из чла-
на 59 став 5 и члана 120 истог закона, односно да поседује дозволу 
за рад - лиценцу за наставника, педагога или психолога; најмање 
5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања 

након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (доказ 
се доставља пре закључивања уговора о раду); да није осуђивано 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ 
школа прибавља по службеној дужности); држављанство Републике 
Србије; да има обуку и положен испит за директора установе (ако 
изабрани кандидат нема положен испит за директора, дужан је да 
положи испит у року од годину дана од дана ступања на дужност, 
односно по доношењу подзаконског акта, на начин који пропише 
министар); да зна језик на коме се изводи образовно-васпитни рад 
у установи. Уз пријаву кандидат доставља: оверену копију дипломе 
о стеченом образовању, доказ о поседовању лиценце за рад (ове-
рена фотокопија), доказ о радном стажу, уверење о држављанству 
Републике Србије (оригинал или оверен препис - нови образац, не 
старији од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверен препис - нови образац, не старији од 6 месеци), уверење да 
није подигнута оптужница и да се не води истрага (не старије од 6 
месеци), биографију са кратким прегледом кретања у служби и пред-
логом програма рада директора школе. Доказ о поседовању психич-
ке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима 
кандидат доставља пре закључивања уговора о раду. Уверење да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања школа прибавља по службеној дужности. Пријава 
са доказима о испуњавању услова подноси се на адресу: Прва тех-
ничка школа, Јагодина, Кнегиње Милице 101, са назнаком „Конкурс 
за директора“. Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
35250 Параћин, Бранка Крсмановића бб

тел. 035/563-445

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има одго-
варајуће високо образовање из члана 8 став 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, и то: високо образовање стечено на 
студијама другог степена - мастер академске студије, специјалистич-
ке академске студије или специјалистичке струковне студије, по про-
пису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, за наставника средње стручне школе (подручја рада: елек-
тротехника, машинство и обрада метала и геодезија и грађевинар-
ство), педагога и психолога; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са 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 има држављанство 
Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад; да има дозволу за рад (лиценцу за наставника, струч-
ног сарадника), обуку и положен испит за директора, најмање пет 
година рада на пословима образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања. Уз пријаву на конкурс кандидат подно-
си: преглед кретања у служби са биографским подацима, односно 
радну биографију, оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем високом образовању - датум овере фотокопије не старији од 
6 месеци од дана објављивања конкурса, потврду о раду у области 
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања - 
оригинал, уверење о држављанству Републике Србије - оригинал, не 
старије од 6 месеци од дана објављивања конкурса, извод из мати-
чне књиге рођених (венчаних) - оригинал, не старије од 6 месеци 
од дана објављивања конкурса. Школа прибавља доказ да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са ученицима кандидат подноси пре закључења 
уговора о раду. Кандидат изабран за директора школе који нема 
положен испит за директора дужан је да га положи у року од годину 
дана од дана ступања на дужност. Рок за пријављивање на конкурс 
је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве комисија неће узимати у обзир за разматрање. Пријаву 
слати препорученом поштом или доставити лично код секретара 
школе, у затвореној коверти, са назнаком: „За конкурс за директора 
школе“.

 Наука и образовање



   |  Број 624 | 03.06.2015. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs30 

КИКИНДА
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА У КИКИНДИ

23300 Кикинда, Светосавска 57
тел. 0230/439-250

Оглас објављен 20.05.2015. године поништава се у делу 
који се односи на радно место: сарадник у настави за област 
медицинских наука, на одређено време. У осталом делу кон-
курс остаје непромењен.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА
ОШ „СВЕТИ САВА“

38227 Звечан, Жеровница
тел. 028/662-593

Директор
УСЛОВИ: лице које има одговарајуће високо образовање на студија-
ма другог степена (дипломске академске студије или специјалистич-
ке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење и 
97/08), почев од 10. септембра 2005. године, на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10.09.2005.; лице које испуњава услове за 
наставника 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 и пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; лице које има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; лице које није осуђивано правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. Уз 
пријаву кандидат подноси: биографске податке, односно радну био-
графију, оверен препис дипломе о завршеном одговарајућем висо-
ком образовању, оверен препис уверења о положеном сручном испи-
ту, потврду о раду у области образовања, уверење да није осуђиван, 
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, лекар-
ско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и  ученицима (подноси пре закључења уговора о раду). 
Остала документа која могу посужити приликом доношења одлуке о 
избору. Рок за пријављивање кандидата 15 дана од дана објављи-
вања конкурса.

ОШ „БЛАГОЈЕ РАДИЋ“
Зупче

38228 Зубин Поток
тел. 028/478-313

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: лице које има одговарајуће образовање: на студијама дру-
гог степена (дипломске академије студије  мастер, специјалистичке 
- академске студије или специјалистичке струковне студије), у скла-
ду са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 
76/05, 100/07 - аутентично тумачење и 97/08), а почев од 10. сеп-
тембра 2005. године, на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; лице које испуњава услове за наставника 
ове врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога; дозвола 
за рад, обука и положен испит за директора установе и најмање 5 
година рад у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајуђег образовања; психичка, физичка и здрав-
ствена способност рад са децом и ученицима; да лице није осуђи-
вано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
држављанство Републике Србије. Уз пријаву кандидат подноси: био-
графске податке, односно радну биографију, оверен препис дипло-
ме о завршеном одговарајућем високом образовању, оверен препис 
уверења о положеном стручном испиту (дозволи за рад), потврду о 
раду у области образовања, уверење да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања, уверење о 
држављанству; извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 

и ученицима, остала документа која могу послужити приликом доно-
шења одлуке о избору. Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране. Пријаве се достављају на адресу: ОШ „Благоје 
Радић“, Зупче 38228, Зубин Поток. Ближа обавештења могу се доби-
ти у секретаријату школе, на број телефона: 028/478-313.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
38227 Звечан, Нушићева 4

тел. 028/665-131

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 Зако-
на о основама система образовања 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 
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. год., за наставни-
ка основне школе, педагога или психолога; поседовање дозволе за 
рад, психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима, поседовање држављанства Републике Србије, неосуђи-
ваност правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, 
најмање пет година рада у установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег образовања. Рок за пријављи-
вање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. Уз пријаву кандидати при-
лажу: доказ о држављанству (извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству), оверен препис, фотокопију дипломе о 
стеченом образовању, оверен препис/фотокопију документа о поло-
женом испиту за лиценцу, односно стручном испиту, лекарско уве-
рење - потврду да нису осуђивани и да се не води кривични поступак, 
потврду о радном искуству, преглед кретања у служби са биографс-
ким подацима, доказе о стручним и организационим способностима 
(није обавезно).

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

38220 Косовска Митровица, Филипа Вишњића бб
тел. 028/425-473, 028/425-475

Студијски програм за енглески језик и књижевност

Наставник у звању редовног професора 
за научну област Филолошке науке, ужу 
научну област Англофона књижевност

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, канди-
дати за наставника треба да испуњавају и посебне услове предвиђе-
не чл. 64 и 65 Закона о високом образовању Републике Србије („Сл. 
гласник РС“, број 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 
44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), Статутом Филозофског факул-
тета и Правилником о ближим условима за избор у звање наставни-
ка, Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској 
Митровици. Пријаве кандидата са прилозима (биографија, списак 
научних радова, радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми, 
извод из матичне књиге рођених, уверење да против кандидата није 
покренута истрага нити подигнута оптужница, уверење о држављан-
ству Републике Србије), подносе се на адресу Филозофског факул-
тета, Филипа Вишњића бб, 38220 Косовска Митровица, са назнаком: 
„За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити раз-
матране. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Обавештења се могу добити и на телефоне: 028/425-473 
и 425-475.

Наука и образовање
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СРЕДЊА ШКОЛА ЗВЕЧАН
38227 Звечан, Нушићева 7

тел. 028/664-064

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из чл. 8 став 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања на студијама другог сте-
пена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне студије, у складу са 
Законом о високом образовању или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10.09.2005. године, за наставника основне школе, педаго-
га или психолога, поседовање дозволе за рад (лиценце); поседовање 
психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и уче-
ницима; поседовање држављанства Републике Србије; неосуђива-
ност правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
најмање пет година рада у установи на пословима образовања и вас-
питања након стеченог одговарајућег образовања. Рок за пријављи-
вање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати.Уз пријаву кандидати при-
лажу: доказ о држављанству (извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству), оверен препис/фотокопију дипломе о 
стеченом образовању, оверен препис/фотокопију документа о поло-
женом испиту за лиценцу, односно стручном испиту, лекарско уве-
рење, потврду да нису осуђивани и да се не води кривични поступак, 
потврду о радном искуству, преглед кретања у служби са биографс-
ким подацима, доказе о стручним и организационим способностима 
(није обавезно).

КРАГУЈЕВАЦ
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12

тел. 034/336-223

Ванредни професор за ужу научну област 
Физиологија животиња и човека и 

молекуларна биологија 
у Институту за биологију и екологију, на одређено 

време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из области биолош-
ких наука. Остали услови утврђени су Законом о високом образовању 
(„Сл. гласник РС“, 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), 
Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о ближим услови-
ма и поступку за избор у звање наставника Универзитета у Крагује-
вцу, Статутом Факултета и Правилником о систематизацији послова 
и радних задатака Факултета, у складу са којима ће бити извршен 
избор пријављених кандидата. 

ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу поред општих услова треба 
да испуњавају и посебне услове прописане Законом и наведеним 
општим актима. Уз пријаву неопходно је доставити: биографију са 
подацима о досадашњем раду, оверену фотокопију дипломе о сте-
ченој одговарајућој стручној спреми и списак и сепарате објавље-
них радова, односно радова за који поседују потврду да су при-
хваћени за објављивање до момента пријаве на конкурс. Кандидати 
су такође дужни да уз пријаву на конкурс доставе и одговарајуће 

доказе надлежних органа поводом чињенице да нису правоснажном 
пресудом осуђени за кривично дело против полне слободе, фалси-
фиковања јавне исправе коју издаје високошколска установа или 
примања мита у обављању послова у високошколској установи. Рок 
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 034/306-800

Наставник у звању ванредног професора за 
ужу научну област Хирургија

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински факултет, 
докторат из научне области за коју се бира и завршена одговарајућа 
специјализација.

Наставник у звању ванредног професора за 
ужу научну област Дерматовенерологија

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински факултет, 
докторат из научне области за коју се бира и завршена одговарајућа 
специјализација.

Наставник у звању ванредног професора 
или доцента за ужу научну област 

Патолошка анатомија
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински факултет, 
докторат из научне области за коју се бира и завршена одговарајућа 
специјализација.

Наставник у звању доцента за ужу научну 
област Генетика

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен биолошки факултет, 
докторат из научне области за коју се бира.

Наставник у звању доцента за ужу научну 
област Биохемија

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински факултет, 
докторат из научне области за коју се бира.

Сарадник у звању асистента за ужу научну 
област Фармацеутска хемија

на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет са укупном просечном 
оценом најмање 8 и уписане докторске академске студије или магис-
тар фармацеутских наука коме је прихваћена тема докторске дисер-
тације.

Сарадник у звању асистента за ужу научну 
област Физиологија

на одређено време 3 године

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

Сарадник у звању асистента за ужу научну 
област Физиологија

на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном просечном оце-
ном најмање 8 и уписане докторске академске студије или магистар 
медицинских наука коме је прихваћена тема докторске дисертације.
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Сарадник у звању асистента за ужу научну 
област Педијатрија

на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном просечном оце-
ном најмање 8 и уписане докторске академске студије или магистар 
медицинских наука коме је прихваћена тема докторске дисертације и 
завршена одговарајућа специјализација.

Сарадник у звању асистента за ужу научну 
област Педијатрија

на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном просечном оце-
ном најмање 8 и уписане докторске академске студије или магистар 
медицинских наука коме је прихваћена тема докторске дисертације и 
завршена одговарајућа специјализација.

Истраживач сарадник за ужу научну област 
Инфективне болести

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном просечном оце-
ном најмање 8 и уписане докторске академске студије или магистар 
медицинских наука коме је прихваћена тема докторске дисертације, 
бави се научноистраживачким радом и има објављене рецензиране 
научне радове.

Истраживач сарадник за ужу научну област 
Пародонтологија

на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршен стоматолошки факултет са укупном просечном 
оценом најмање 8 и уписане докторске академске студије или магис-
тар стоматолошких наука коме је прихваћена тема докторске дисер-
тације, бави се научноистраживачким радом и има објављене рецен-
зиране научне радове.

ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС“ бр. 76/2005), Статутом Универзи-
тета у Крагујевцу, Правилником о начину и поступку заснивања рад-
ног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу 
и Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу, у складу са 
којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву 
на конкурс доставити: биографију, потврду о уписаним докторским 
студијама, фотокопију оверених диплома, списак стручних и науч-
них публикација и по један примерак тих публикација. Сву конкурсну 
документацију као доказе о испуњености услова конкурса обавезно 
доставити и у електронској форми (на компакт диску - CD). Рок за 
пријаву је 15 дана.

КРАЉЕВО
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

ФАКУЛТЕТ ЗА ХОТЕЛИЈЕРСТВО И
ТУРИЗАМ У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ
36210 Врњачка Бања, Војвођанска бб

тел. 036/5150-024

Асистент или сарадник у настави за ужу 
научну област Информатика

на одређено време од 3 године за асистента, односно 
1 године за сарадника у настави

УСЛОВИ: За асистента: студент докторских студија из области инфор-
матичких наука који је претходне нивое студија завршио са укупном 
просечном оценом најмање (8) осам, за сарадника у настави: студент 
мастер академских студија из области информатичких наука који је 
претходни ниво студија завршио са укупном просечном оценом нај-
мање (8) осам. Кандидат треба да испуњава опште и посебне услове 
предвиђене чланом 71, односно чланом 72 Закона о високом обра-
зовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14), Статутом Универзитета у Крагује-
вцу (пречишћен текст, број II - 01-95 од 30.03.2015. год.), Статутом 
Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи (пречишћен 
текст, број 303 од 17.03.2015. год.), Правилником о начину и поступку 
избора у звање и заснивање радног односа сарадника на Факулте-
ту за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи (724 од 27.11.2012. 
год.), у складу са којима ће бити извршен избор пријављених канди-

дата, као и опште услове за заснивање радног односа утврђене Зако-
ном о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14). 
Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, потписан формулар за 
пријављивање кандидата, као и снимљени фајл формулара на CD 
рому (линк: http://www.hit-vb.kg.ac.rs/index.php/konkursi), фотокопију 
публикованих радова наведених у конкурсном формулару, оверене 
копије диплома или уверења о стеченом стручном називу, уверење о 
положеним испитима на докторским, односно мастер студијама, уве-
рење о држављанству, доказе о испуњавању општих предуслова у 
погледу неосуђиваности, утврђених чланом 62 став 4 Закона о висо-
ком образовању и чланом 125е Статута Универзитета у Крагујевцу. 
Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања. Пријаве сла-
ти на адресу, са назнаком: „За конкурс“, Универзитет у Крагујевцу, 
Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, Војвођанска 
бб, 36210 Врњачка Бања.

ФАКУЛТЕТ ЗА МАШИНСТВО И
ГРАЂЕВИНАРСТВО У КРАЉЕВУ

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

Наставник у звање доцента за ужу 
научну област Железничко машинство и 

испитивање конструкција
на одређено време од 5 година, са пуним радним 

временом 

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат наука из научне 
области за коју се наставник бира. Поред општих услова утврђе-
них законом, кандидат треба да испуњава услове предвиђене Зако-
ном о високом образовању („Службени гласник Републике Србије“, 
број 76/2005, 100/07 - аутент. тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 
89/2013 и 99/2014), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Статутом 
Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву и Правилни-
ком о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања 
наставника Универзитета у Крагујевцу, у складу са којима ће бити 
извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву доставити: био-
графију, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, 
доказ о испуњавању услова конкурса у погледу школске спреме - 
оверене фотокопије свих диплома о одговарајућој стручној спреми, 
одговарајуће доказе надлежних органа у погледу неосуђиваности у 
смислу 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 Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву, Дос-
итејева 19, 36000 Краљево, у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се 
разматрати.

КРУШЕВАЦ
ВИСОКА ХЕМИЈСКО ТЕХНОЛОШКА

ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 
37000 Крушевац, Косанчићева 36

тел. 037/427-603

Предавач за ужу област Хемија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен филозофски факултет, група хемија, магистар 
хемијских наука. Услови за избор у звање су прописани Законом о 
високом образовању и Статутом школе. Уз пријаву кандидати подно-
се: биографске податке, преписе диплома, списак објављених радо-
ва и других публикација. Биографске податке и списак објављених 
радова и других публикација кандидати подносе у штампаном и елек-
тронском облику. Пријаве се подносе на наведену адресу. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
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ЛЕСКВАЦ
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА

ОСНОВНА ШКОЛА
„НИКОЛА СКОБАЉИЋ“

16000 Велико Трњане

Оглас објављен дана 01.04.2015. године у публикацији 
„Послови“ поништава се у целости.

НИШ
ПРВА НИШКА ГИМНАЗИЈА

„СТЕВАН СРЕМАЦ“
18000 Ниш, Вожда Карађорђа 27

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће образовање из члана 8 став 2 и 121 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
бр. 55/13); лице које испуњава услове за наставника гимназије, за 
педагога и психолога; дозвола за рад/лиценца или положен струч-
ни испит; обука и положен испит за директора установе; најмање 
5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; лице које има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; лице које није осуђивано правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; знање 
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву кан-
дидат подноси: доказ о завршеном одговарајућем образовању; доказ 
да поседује дозволу за рад (лиценцу); доказ о положеном испиту за 
директора (изабрани кандидат који нема положен испит дужан је 
да га положи у року од годину дана од дана ступања на дужност); 
доказ о раду у области образовања; доказ да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; уверење да 
није под истрагом, нити да је подигнута оптужница код надлежног 
суда; уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за горена-
ведена дела (прибавља школа); уверење о држављанству (не ста-
рије од 6 месеци); доказ да зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад (кандидат који није стекао одговарајуће образовање 
на српском језику у обавези је да достави доказ да је положио испит 
из српског језика по програму одговарајуће високошколске устано-
ве); биографију са кратким прегледом кретања у служби; предлог 
програма рада директора школе; извод из матичне књиге рођених. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
18000 Ниш, Вишеградска 33

тел. 018/533-015

Наставник у звању редовног професора за 
ужу научну област Математика

на Департману за математику

УСЛОВИ: доктор наука - математичке науке.

Наставник у звању ванредног професора 
за ужу научну област Математика, 

за предмете: Мултиваријациона 
анализа, Теорија узорака и планирање 

експеримената, Економетрија и Регресиона 
анализа у финансијама

на Департману за математику, на одређено време од 
60 месеци

УСЛОВИ: доктор наука - математичке науке.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да доставе: биографију, ове-
рен препис дипломе о докторату, списак научних радова са библио-
графским подацима, као и саме радове (списак радова доставити и у 
електронском облику, за сваки рад у часопису навести одговарајући 
линк). Рок за пријаву на конкурс: 15 дана.

Сарадник у звању асистента за ужу 
научну област Математика, за предмете: 

Функционална анализа, Уопштени инверзи 
и Нумеричка математика на Департману за 
математику и Математика, на Департману 

за хемију
на одређено време од 36 месеци

УСЛОВИ: студент докторских студија из области математике. Канди-
дат уз пријаву треба да достави: биографију, доказ да је студент док-
торских студија, списак научних радова, као и саме радове (уколико 
их кандидат има). Рок за пријаву на конкурс: 15 дана.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЛАНЕ“

18220 Алексинац, Мишићева 1
тел. 018/4804-827

Оглас објављен 27.05.2015. године у публикацији „Посло-
ви“, исправља се због техничке грешке - за радно место: вас-
питач, у делу број извршилаца, где треба да стоји: 4 извр-
шиоца.

НОВИ ПА ЗАР
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

36300 Нови Пазар, Генерала Живковића бб
тел. 020/385-710

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета

Наставник ликовне културе
са 75% радног времена, на одређено време до 
повратка запослене са породиљског одсуства и 

одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: предвиђени чл. 8 и 120 Законом о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 72/2009, 52/2011 и 
55/2013) и Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник“, број 11/2012 и 15/2013). Кандидат мора да има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, сходно члану 8 
став 4 наведеног закона. Уз пријаву на конкурс доставити и следећа 
документа: оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, доказ да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са ученицима - лекарско уве-
рење прилаже кандидат који буде изабран, пре закључења уговора 
о раду. Уверење 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, прибавиће школа по службе-
ној  дужности. Конкурс остаје оворен 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Пријаве слати на адресу: ОШ „Вук Караџић“ 
Нови Пазар, Генерала Живковића бб, тел. 020/385-710.

 Наука и образовање
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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ
36300 Нови Пазар, Димитрија Туцовића бб

тел. 020/338-420

Наставник у звање доцента за ужу научну 
област Криминалистичко-безбедносне 

науке
са пуним радним временом, у трајању од пет година

Наставник у звање доцента за ужу научну 
област Грађанско право

са пуним радним временом, у трајању од пет година
2 извршиоца

Асистент за ужу научну област 
Криминалистичко-безбедносне науке

са пуним радним временом, у трајању од три године

Сарадник у настави за ужу научну област 
Теоријско-историјску правну област

са пуним радним временом, у трајању од једне 
године

Сарадник у настави за ужу научну област 
Кривично право

са пуним радним временом, у трајању од једне 
године

УСЛОВИ: Услови за кандидате предвиђени су одредбама Закона о 
високом образовању, Статутом и Правилником о избору у звање на 
Универзитету у Новом Пазару. Уз пријаву на конкурс кандидати под-
носе: биографију, оверене фотокопије диплома о завршеним осанов-
ним, мастер/магистарским и докторским студијама, оверену фотоко-
пију претходног избора у звање, списак објављених радова и радове, 
уџбеничку литературу и слично. Пријаве се подносе Правној служби 
Универзитета, Димитрија Туцовића бб, Нови Пазар, у року од 10 дана 
од дана објављивања конкурса. Образац захтева за пријаву на кон-
курс за избор у звање и заснивање радног односа може се преузети 
на официјелном сајту Универзитета у Новом Пазару - www.uninp.edu.
rs. Непотписане, неблаговремене и непотпуне пријаве се неће раз-
матрати. Додатне информације на тел. 020/338-420, правна служба.

НОВИ С А Д
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 8

Редовни професор за ужу научну област 
Педологија и агрохемија

УСЛОВИ: доктор пољопривредних наука или доктор шумарских нау-
ка - област педологија.

Доцент за ужу научну област 
Микробиологија

УСЛОВИ: доктор пољопривредних наука - област микробиологије 
или доктор биолошких наука из области микробиологије.

Доцент за ужу научну област 
Рачуноводство и економика 

пољопривредних газдинстава
УСЛОВИ: доктор пољопривредних наука или доктор економских нау-
ка (подручје рачуноводство или економика пословања).

Доцент за ужу научну област Менаџмент и 
организација у пољопривреди

УСЛОВИ: доктор пољопривредних или економских наука (подручје 
организација и управљање у пољопривреди).

Сарадник у настави за ужу научну област 
Физиологија биљака

УСЛОВИ: пољопривредни факултет или природно-математички 
факултет (одсек биологије).

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове утврђене Законом 
о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/2007 - аут. 
тум, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014.). Рок за подно-
шење пријава по овом конкурсу је 15 дана од дана објављивања. 
Уз пријаву кандидат је обавезан да достави доказе о испуњености 
услова, биографске податке, научне и стручне радове као и доказе 
о њиховом објављивању (уверења о наставку студија за сараднич-
ка звања). Пријаве доставити на адресу: Универзитет у Новом Саду, 
Пољопривредни факултет (За конкурс), 21000 Нови Сад, Трг Доси-
теја Обрадовића 8.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
21000 Нови Сад, Др Зорана Ђинђића 2

Конкурс објављен дана 20.05.2015. године у публикацији 
„Послови“ поништава се за радно место: сарадник у настави 
за научну област Германистика - Одсек за германистику. У 
осталом делу конкурс остаје непромењен.

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

Наставник математике
на одређено време до повратка одсутног запосленог

УСЛОВИ: стечено одговарајуће високо образовање на студијама дру-
гог степена, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. 
септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; стечено звање: професор математи-
ке; дипломирани математичар; дипломирани математичар - профе-
сор математике; дипломирани математичар - теоријска математика; 
дипломирани математичар - примењена математика; дипломирани 
инжењер математике (са изборним предметом основи геометрије; 
дипломирани информатичар; професор хемије - математике; профе-
сор географије - математике; професор физике - математике; про-
фесор биологије - математике; дипломирани професор математике 
- мастер; дипломирани математичар - мастер;  професор матема-
тике - теоријско усмерење; професор математике - теоријски смер; 
професор информатике - математике; дипломирани математичар за 
теоријску математику и примене; дипломирани математичар за рачу-
нарство и информатику; дипломирани математичар - информатичар; 
дипломирани математичар - математика финансија;  дипломирани 
математичар - астроном; дипломирани математичар за математику 
економије; професор математике и рачунарства. Послове наставни-
ка математике може да обавља и лице са стеченим звањем мастер 
математичар или мастер професор математике, под условом да има 
претходно завршене основне академске студије на студијским про-
грамима из области математике и примењене математике (са поло-
женим испитом из предмета Геометрија или Основи геометрије, о 
чему је дужан да приложи одговарајући доказ (диплому основних 
академских студија и уверење о положеним испитима у току сту-
дија). Посебани услови: образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова. Напомена: Наставник који је у току студија положио испите 
из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу, сматра се да испуњава посебан услов конкурса. Уз 
молбу приложити: оверену копију дипломе, уверење о држављан-
ству, одговарајућу потврду/уверење високошколске установе о броју 
остварених бодова, односно положеним испитима из педагогије и 

Наука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи
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психологије, односно уверење о положеном стручном испиту/испиту 
за лиценцу. Општи услови: кандидати морају да имају одговарајуће 
образовање; психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да нису осуђивани правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања; да имају држављанство Репу-
блике Србије и да знају језика на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. 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 оства-
рује или уверењем да је лице положило испит из тог језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе. Конкурс остаје отворен 
8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити узете у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ГРЧИЋ МИЛЕНКО“

21300 Беочин, Милоша Црњанског бб

Директор

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да поседује 
високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске студије или специјалис-
тичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године, за наставника основне 
школе, педагога и психолога; да има дозволу за рад наставника, 
педагога и психолога; да има обуку и положен испит за директора 
установе; да има најмање 5 година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са уче-
ницима; да није осуђиван правоснажном 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 образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: радну 
биографију са кретањем у служби, оверену фотокопију дипломе о 
стеченом високом образовању, оверену фотокопију дозволе за рад, 
потврду о радном стажу у установи на пословима образовања, након 
стеченог одговарајућег образовања, оригинал уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци), оригинал извод из матичне књиге 
рођених (не старији од 6 месеци). Напомена: лекарско уверење - да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са учени-
цима - подноси само изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду; уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања прибавља установа по службеној 
дужности; доказ о знању језика на коме се изводи образовно-вас-
питни рад - само уколико одговарајуће образовање није стечено на 
српском језику. Како подзаконски акт из члана 59 Закона о основама 
система образовања и васпитања није донет, документација канди-
дата без доказа о обуци и положеном испиту за директора се сма-
тра комплетном. Изабрани кандидат ће бити у обавези да у законом 
утвређеном року положи испит за директора. Директор се бира на 
период од 4 године. Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне прија-

ве се неће узимати у разматрање. О резултатима конкурса кандидати 
ће бити обавештени у законом утврђеном року. Ближе информације 
о конкурсу се могу добити на телефон: 021/871-341. Пријаве слати 
на адресу: Основна школа „Јован Грчић Миленко“ Беочин, Милоша 
Црњанског бб.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„АНЂЕО ЧУВАР“

21000 Нови Сад, Камењар 3  7
тел. 021/451-541

Васпитач
на одређено време од 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: Предност при запошљавању имаће кандидати који поседују 
лиценцу за рад са децом предшколског узраста и који имају лицен-
цу знања енглеског језика Б2. Пријаве на конкурс са радном био-
графијим слати на e-mail: aleksandar.roganovic@andjeocuvar.com или 
поштом на горенаведену адресу. Примљену документацију не враћа-
мо. Рок за пријављивање на конкурс је 20.06.2015. године.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ КИРИЛО И МЕТОДИЈЕ“

21000 Нови Сад, Камењар 3  7
тел. 021/451-541

Професор билогије и хемије
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: Услов за пријем у радни однос је диплома о стеченом 
високом образовању - професор биологије или хемије, као и лицен-
ца знања енглеског језика Б2. Пријаве на конкурс са радном био-
графијом салти на e-mail: aleksandar.roganovic@andjeocuvar.com или 
поштом на горенаведену адресу. Примљену документацију не враћа-
мо. Рок за пријављивање на конкурс је 20.06.2015. године. 

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 

АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ
21000 Нови Сад, Ђуре Јакшића 7

Конкурс објављен у публикацији „Послови” дана 13.05.2015. 
године (бр. 621) за избор у звање и на радно место наставни-
ка и сарадника поништава се за радно место: доцент за ужу 
научну област Педагогија (Методика наставе музичке кул-
туре), на одређено време 5 (пет) година, са пуним радним 
временом. У осталом делу конкурс остаје непромењен.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЉУБА СТАНКОВИЋ“

21300 Беочин, Доситеја Обрадовића бб

Секретар установе
на одређено време

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има завр-
шен правни факултет, дипломирани правник са положеним струч-
ним испитом за секретара или положеним државним испитом за рад 
у органима државне управе, познавање рада на рачунару, да има 
општу здравствену способност, да није осуђиван за кривично дело 
на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњи-
во дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу, да је држављанин Републике Србије.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: ове-
рену фотокопију дипломе о завршеном правном факултету и звању 
дипломирани правник, доказ о познавању рада на рачунару (уколи-
ко не поседује доказ вршиће се провера на разговору са кандида-
том), лекарско уверење (прибавља изабрани кандидат након одлуке 
директора о избору), потврду да нису осуђивани за кривично дело 
на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњи-
во дело које их чини неподобним за обављање послова у државном 
органу (прибавља установа по службеној дужности), уверење или 
оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије од 6 месе-

 Наука и образовање

Први
утисак је нај-

важнији-
будите

испред свих



   |  Број 624 | 03.06.2015. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs36 

ци), извод из матичне књиге рођених или оверену фотокопију, фото-
копију личне карте. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаву и доказе о испуњености услова 
из конкурса доставити на адресу: Предшколска установа „Љуба Стан-
ковић“ Беочин, 21300 Беочин, Доситеја Обрадовића бб.

ПАНЧЕВО
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА

ОСНОВНА ШКОЛА „САВА ВЕЉКОВИЋ”
Добрица, Светог Саве 408

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

ПОНОВЉЕН КОНКУРС 
ОСНОВНА ШКОЛА „САВА ВЕЉКОВИЋ”

Добрица, Светог Саве 408

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава сле-
деће услове: одговарајуће високо образовање за наставника основне 
школе и подручја рада, за педагога и психолога, из члана 8 став 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, бр. 72/09, 52/2011 и 55/2013) - високо образовање стечено на 
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу 
са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 107/07 
- аутентично тумачење, 97/08, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), 
почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10.05.2005. године или одговарајуће високо образовање из 
члана 8 став 3 Закона  о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011 и 55/2013) за наставни-
ка основне школе - високо образовање на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне студије), студијама у трајању 
од три године или више образовање; дозвола за рад наставника или 
педагога или психолога (лиценца); обука и положен испит за дирек-
тора установе; најмање пет година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, 
уколико испуњава услов о високом образовању из чл. 8 ст. 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
бр. 72/09, 52/2011 и 55/2013), односно најмање десет година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања, уколико испуњава услов о одговарајућем 
образовању из члана 8 став 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/2011 и 55/2013); 
поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима; да није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; 
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати 
треба да доставе уз пријаву на конкурс: 1. доказ о врсти и степену 
школске спреме (оверена фотокопија); 2. уверење о држављанству 
Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 
6 месеци); 3. уверење о положеном стручном испиту (оригинал или 
оверена фотокопија); 4. извод из матичне књиге рођених на новом 
трајном обрасцу (оригинал или оверена фотокопија); 5. потврду о 
радном искуству на пословима образовања и васпитања (оригинална 
потврда од послодавца); 6. радну биографију. Лекарско уверење о 
поседовању физичке, психичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима (не старије од 6 месеци) тражиће се накнадно, 
за кандидата који буде изабран. Доказ да кандидат није осуђиван за 
горепоменута кривична дела прибавља установа, након доношења 
одлуке о избору. Напомена: Како подзаконски акт из члана 59 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. гласникРС“, 
бр. 72/09, 52/2011 и 55/2013) није донет, документација кандидата 
без положеног испита за директора се сматра комплетном уколи-
ко су остала документа уредно достављена. Пријаву са потребним 
доказима о испуњавању услова конкурса кандидат треба у року од 
15 дана од дана објављивања да достави на адресу: Основна школа 
„Сава Вељковић“, 26354 Добрица, Светог Саве 408, препорученом 
пошиљком или лично у секретаријат школе. Ближа обавештења у 
вези са конкурсом могу се добити у школи. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати. Документација се неће враћати 
кандидатима који су се пријавили на конкурс.

ПОНОВЉЕН КОНКУРС
ОСНОВНА ШКОЛА „ПРВИ МАЈ“

Владимировац

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: кандидат треба да има одговарајуће високо образовање на 
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струкове студије), по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године или на 
основним студијама у трајању од 4 године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10.09.2005. године; да испуњава услове за 
наставника основне школе, педагога и психолога; да има психичку, 
физичку и здравствену 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 основана система образовања и 
васпитања; да има држављанство Републике Србије; да зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад; да има лиценцу (дозво-
лу за рад), односно положен стручни испит за наставника, педагога 
или психолога; да има обуку и положен испит за директора устано-
ве; да има најмање пет година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Уз 
пријаву кандидати достављају: радну биографију, оверену фотоко-
пију дипломе о одговарујућем високом образовању, оверену фотоко-
пију лиценце (дозволе за рад) за наставника или стручног сарадника, 
односно оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, 
потврду о раду у области образовања, оригинал или оверену фото-
копију уверења о држављанству - не старије од 6 месеци, оригинал 
или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених (не ста-
рије од 6 месеци), лекарско уверење да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима - не старије од 
6 месеци, уверење да се против њих не води истрага и није подигну-
та оптужница за кривична дела из надлежности основног и вишег 
суда - не старије од 6 месеци, остала документа која могу да послуже 
приликом доношења одлуке о избору. Доказ о испуњености услова 
из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања прибавља школа, с обзиром да Министарство просве-
те, науке и технолошког развоја није донело подзаконски акт који 
уређује програм обуке, начин и поступак полагања испита за дирек-
тора установе. Пријава која не буде садржала наведени докуменат 
неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат биће у обавези 
да у законском року по доношењу подзаконског акта положи испит 
за директора. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављи-
вања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријаве доставити на адресу: Основна школа „Први мај“ 
Владимировац, Цара Лазара 47 или лично у секретаријату школе, са 
назнаком: „Конкурс за директора“. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе и на број телефона 013/643-499.

ПОЖ АРЕВАЦ
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ“

12000 Пожаревац, Вука Караџића 1

Конкурс објављен 27.05.2015. године у публикацији „Посло-
ви“ број 623, за радно место: спремачица, на одређено вре-
ме ради замене одсутног запосленог преко 60 дана, са пуним 
радним временом, поништава се у целости. 

ПРИЈЕПОЉЕ
ОШ „ЖИВКО ЉУЈИЋ“

31320 Нова Варош, Прва нова 18 
тел. 033/61-462, 64-313

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане чл. 8 став 2, чл 59 
и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13); да је стекао високо образовање 
на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалис-
тичке академске студије или специјалистичке струковне студије), 
по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године или на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
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септембра 2005. године; да кандидат испуњава услове за наставника 
основне школе, педагога и психолога, да има дозволу за рад (лицен-
цу) за наставника, педагога или психолога, најмање пет година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања, да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима, да има држављанство 
Републике Србије, да зна језик на коме се обавља васпитно-образов-
ни рад, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; обука и положен испит за директора (програм 
обуке за директора школе и подзаконски акти о полагању испита за 
директора нису донети, па ће изабрани кандидат бити у обавези да у 
законском року исти положи када се створе услови).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са кратким прегледом кретања у 
служби и прегледом програма рада директора школе, кандидат је 
дужан да поднесе оверену копију дипломе о стеченом високом 
образовању, оверену копију уверења о положеном стручном испи-
ту - лиценци за рад, доказ о радном стажу у области образовања 
и васпитања, уверење о држављанству Републике Србије (не ста-
рије од 6 месеци), лекарско уверење као доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученицима, уверење 
да се против кандидата не води кривични поступак код надлежног 
суда (не старије од 6 месеци), уверење о неосуђиваности у скла-
ду са законом прибавља кандидат (не старије од 6 месеци), доказ 
о познавању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад 
(уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику). 
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Пријаве на конкурс са потребном документацијом о 
испуњености услова подносе се лично или поштом, на адресу школе: 
Основна школа „Живко Љујић“, 31320 Нова Варош, Ђачка 18, са наз-
наком: „Конкурс за директора школе“.

СМЕДЕРЕВО
СРЕДЊА ШКОЛА „ЖИКИЦА ДАМЊАНОВИЋ“

11420 Смедеревска Паланка, Главашева 6
тел. 026/310-237

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које испуња-
ва следеће услове: поседовање одговарајућег високог образовања 
(члан 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања), за наставника, педагога или психолога, и то за рад у школи 
оне врсте и подручја рада којој припада школа, стечено на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. годи-
не или на основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године; испуњеност услова за пријем у радни однос у установи 
(члан 120 Закона о основама система образовања и васпитања ): да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену 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 има држављанство Републике 
Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз 
пријаву на конкурс учесник треба да поднесе: доказ о држављанству 
Републике Србије (оверен препис или оверена фотокопија уверења 
о држављанству или извода из матичне књиге рођених), оверен 
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању, оверен препис или оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту, односно испиту за лиценцу, потврду о рад-
ном стажу у области образовања и васпитања (најмање 5 година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања), радну биографију, оквирни план 
рада за време мандата. Потпуном пријавом сматра се пријава која 
садржи све прилоге који се захтевају у конкурсу. Доказ о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способности кандидат је дужан да 
достави пре закључења уговора о раду. Доказ из члана 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања за кан-

дидате прибавља школа, пре доношења одлуке о избору. Пријаве се 
подносе у затвореним ковертама, са назнаком: „За конкурс“, непо-
средно школи или слањем препорученом или обичном поштом, на 
адресу: Средња школа „Жикица Дамњановић“, Главашева 81, 11420 
Смедеревска Паланка. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити узете у разматрање. Одлука о избору ће бити донета у складу 
са роковима предвиђеним Статутом школе. Рок за подношење прија-
ва на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса. Додатне 
информације се могу добити на телефон школе, број: 026/310-237, 
секретар школе.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА
ОШ „23. ОКТОБАР“

22424 Кленак, Мачванска 2
тел/факс: 022/445-418

Директор
на мандатни период од 4 године, са почетком 

мандата од 01.09.2015. године

УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће високо образовање 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 ака-
демске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године или на 
основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године, за настав-
ника основне школе, педагога или психолога; да поседује дозволу 
за рад; да има обуку и положен испит за директора установе (про-
грам 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 вас-
питања, након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
је држављанин Републике Србије; да није осуђиван у складу са одре-
дом чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидат је у обавези да приложи следећа документа, у ори-
гиналу или овереној копији, не старија од шест месеци: 1. биогра-
фију са кратким прегледом кретања у служби; 2. диплому о стече-
ном одговарајућем високом образовању; 3. уверење о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу; 4. потврду о најмање 
5 година рада остварених у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 5. уверење 
о држављанству; 6. извод из матичне књиге рођених; 7 личну карту 
(очитана или фотокопија). Доказ да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела прописана законом прибавља 
школа. Доказ о физичкој, психичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима кандидат подноси пре закључења уговора 
о раду. Рок за достављање пријава је 15 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови“. Пријаве на конкурс достављају 
се путем поште или лично на адресу: ОШ „23. октобар“, Мачванска 
2, 22424 Кленак. Ближа обавештења могу се добити на број телефо-
на: 022/445-418. Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити 
узете у обзир.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
22327 Марадик, Жарка Зрењанина 1

тел/факс: 022/506-603

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабрано лице које поред 
законом прописаних општих услова, испуњава и следеће посебне 
услове: 1. да је држављанин Републике Србије; 2. да поседује високо 
образовање у складу са чланом 8 Закона о основама система образо-
вања и васпитања за наставника или стручног сарадникаа основне 
школе; 3. да поседује лиценцу за наставника, психолога или педа-
гога; 4. да има најмање пет година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; 
5. да је положило испит за директора школе (односно обавеза да тај 
испит положи у року од годину дана по ступању на дужност); 6. да 
је физички, психички и здравствено способан за рад са децом и уче-
ницима; 7. да није осуђивано правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање 6 месеци и да није осуђивано правоснажном судском пресудом 
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за кривично дело против достојанства личности и морала (члан 120 
став 1 тачка 1 Закона о основама система образовања и васпитања). 
Кандидати су дужни да уз пријаву за конкурс приложе: уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених, диплому о стече-
ној стручној спреми, лиценцу (или уверење о положеном стручном 
испиту) за наставника односно педагога или психолога, потврду о 
стеченом радном искуству у области образовања и васпитања од 
послодавца код којег је то искуство стечено (потврда мора да садржи 
назив послодавца, делатност којом се послодавац бави, радно место 
на  које је кандидат био распоређен и време трајања рада у области 
образовања и васпитања) или друге доказе о стеченом радном 
искуству у области образовања и васпитања) и лекарско уверење 
са утврђеним физичким, психичким и здравственим способностима 
за рад са децом и ученицима, које је издато у претходних 6 месеци. 
Изабрани кандидат је обавезан да положи испит за директора школе 
у законом прописаном року, а уверење о неосуђиваности прибавља 
установа. Конкурс је отворен петнаест дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Пријаве 
са траженом документацијом и прилозима се достављају на адресу: 
Основна школа „Бранко Радичевић“, 22327 Марадик, Улица Жарка 
Зрењанина 1.

СУБОТИЦА
ВИСОКА ТЕХНИЧКА

ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
24000 Суботица, Марка Орешковића 16

тел. 024/655-201

Сарадник у настави за ужу научну област 
Развојно машинство

на одређено време од годину дана

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова треба да испуњава усло-
ве утврђене Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, број 
76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 
99/14), Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и 
заснивања радног односа наставника и сарадника и Статутом Високе 
техничке школе струковних студија у Суботици. Уз пријаву на кон-
курс кандидат подноси: биографију са подацима о досадашњем раду, 
оверену фотокопију дипломе о завршеним студијама првог степена, 
доказ о статусу студента дипломских академских или специјалистич-
ких студија, доказ о укупној просечној оцени на студијама првог сте-
пена, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених и 
доказ да није осуђиван (прибавља се у МУП-у). Пријаву са доказима 
о испуњавању услова конкурса доставити секретаријату школе, на 
адресу: Висока техничка школа струковних студија, Марка Орешко-
вића 16, Суботица, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ИСПРАВКА КОНКУРСА
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ
24000 Суботица, Козарачка 2/1

тел. 024/554-300

Оглас објављен у публикацији „Послови“ бр. 623, од 
27.05.2015. године, мења се за радна места и исправка треба 
да гласи: наставник у свим звањима за научну област Мате-
матика; наставник у свим звањима за научну област гео-
дезија. Остали делови огласа остају непромењени.

ОШ „ДОЖА ЂЕРЂ“
24312 Гунарош, Маршала Тита 29

тел. 024/4726-006

Наставник географије
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, 
са 35% радног времена, за рад на мађарском 

наставном језику

УСЛОВИ: За пријем у радни однос кандидат треба да испуњава сле-
деће услове: да има одговарајућу стручну спрему предвиђену Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, 
бр. 11/2012 и 15/2013):  професор географије, дипломирани географ, 

професор географије и историје, дипломирани професор биологије 
и географије, дипломирани професор географије и информатике, 
професор биологије - географије, професор физике - географије, 
професор географије - информатике дипломирани професор геогра-
фије - мастер, дипломирани географ - мастер, мастер географ, мас-
тер професор географије, мастер професор биологије и географије, 
мастер професор географије и информатике, дипломирани географ 
- просторни планер; да кандидат има психофизичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има 
држављанство Србије; да зна језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад; да има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. 
Уз пријаву кандидати треба да доставе: уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, уверење или диплому о стеченом 
образовању, доказ да имају образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина, доказ да знају језик на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад, све у оригиналу или овереној фотоко-
пији. Доказ о здравственој способности за рад са децом и ученицима 
доставља се пре закључења уговора о раду. Проверу психофизич-
ких способности за рад са децом и ученицима извршиће Национална 
служба за запошљавање. Доказ да кандидат није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања, школа ће при-
бавити по службеној дужности од МУП-а, за изабраног кандидата. 
Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ШАБАЦ
ОШ „МАЈУР“

15353 Мајур, Светог Саве 4

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства - неге детета

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање (члан 8 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, „Службени гласник РС“, бр. 
72/09, 52/11 и 55/13), за наведено занимање. На конкурс се могу 
пријавити лица која поред општих услова за заснивање радног одно-
са прописаних Законом о раду испуњавају и посебне услове утврђене 
чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13). Кандидати су дужни да 
уз пријаву на конкурс поднесу: оверену фотокопију дипломе о завр-
шеном одговарајућем факултету, извод из матичне књиге рођених и 
уверење о држављанству (не старије од шест месеци). Уверење да 
кандидат није осуђиван за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - при-
бавља школа. Лекарско уверење кандидат прилаже пре закључи-
вања уговора о раду. Конкурс је отворен осам дана од објављивања. 
Пријаве са потребном документацијом се подносе на горенаведену 
адресу.

ВРШАЦ
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

26300 Вршац, Дворска 17-19
тел. 013/831-701

e-mail: vuk.karadzic1@gmail.com

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове:1. да је 
лице је стекло одговарајуће високо образовање на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске сту-
дије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, 
у складу са чланом 59 Закона о основном образовању и васпитању; 
дужност директора школе може обављати наставник или стручни 
сарадник са положеним стручним испитом (лиценцом) и најмање 5 
година рада у установи на пословима образовања и васпитања након 
стеченог образовања и васпитања, а у складу са чланом 8 став 2 и 
чланом 120 став 1 тачка 1 Закона о основама система образовања и 
васпитања; 2. да имају психичку, физичку и здравствену способност 
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за рад са децом и ученицима; 3. да имају држављанство Републике 
Србије; 4. да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; 5. да знају језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Мандат директора тече од дана ступања на дуж-
ност. Пријава са доказима о испуњавању услова подноси се у року 
од 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Благовремена пријава је 
пријава која је предата непосредно школи пре истека рока наведе-
ног у конкурсу или је послата као препоручена пошиљка пре истека 
рока. Потпуна пријава је пријава која у прилогу садржи документа 
којима кандидат доказује да испуњава услове назначене у конкурсу. 
Уз пријаву кандидати треба да приложе: диплому о стеченом образо-
вању или уверење о стеченој стручној спреми (оригинал или оверена 
фотокопија), уверења о положеном стручном испиту или испиту за 
лиценцу (оригинал или оверена фотокопија), уверење о положеном 
испиту за директора (ако поседује, у оригиналу или овереној фотоко-
пији); потврду о раду од најмање 5 година на пословима образовања 
и васпитања  након стеченог одговарајућег образовања (оригинал 
или оверена фотокопија), уверење о држављанству не старије од 
6 месеци (оригинал или оверена фотокопија), лекарско уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима (оригинал или оверена фотокопија), радну биографију, 
кратко образложење о разлозима за конкурисање за место дирек-
тора и због чега сматрају да треба да буду изабрани за то радно 
место, оквирни план рада за време мандата. Изабрани директор који 
је први пут изабран, који нема положен испит за директора, дужан 
је да га положи у року од годину дана од дана ступања на дужност. 
Директор у другом или наредном мандату дужан је да у року од две 
године од дана доношења правилника о дозволи за рад директора, 
положи испит за директора. Познавање језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад доказује се прилагањем дипломе о стеченој 
стручној спреми (оригинал или оверена фотокопија) или уверењем о 
положеном испиту из језика на коме се остварује образовноваспит-
ни рад (оригинал или оверена фотокопија). У складу са Законом о 
основама образовања и васпитања, школа је у обавези да прибави 
доказ о неосуђиваности кандидата и утврди психолошку способност 
кандидата. Пријава са доказима о испуњавању услова подноси се 
непосредно или поштом на горенаведену адресу, са назнаком: „Кон-
курс за избор директора“. За све информације обратити се секретару 
школе: Ивана Ћургуз, 013/831-701, vuk.karadzic1@gmail.com.

ЗРЕЊАНИН
ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА „9. МАЈ“

Зрењанин, Народне омладине 16 

Основно образовање и васпитање

Наставник дефектолог
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: Услови у погледу степена и врсте образовања: лице које 
је стекло одговарајуће високо образовање за извођење разредне 
наставе у основној школи за образовање ученика са сметњама у раз-
воју - ментално ометених: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије), по пропису који уређује високо образо-
вање почев од 10. септембра 2005. године; 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лица из става 1 
тачке 1) и 2) морају да имају образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова.

Средње образовање и васпитање

Наставник индивидуалне наставе - 
корективни рад

са 90% радног времена, на одређено време ради 
замене запосленог који обавља дужност помоћника 
директора школе (најдуже до 31.08.2015. године)

УСЛОВИ: услови у погледу степена и врсте образовања: лице које је 
стекло одговарајуће високо образовање за извођење наставе и дру-
гих облика образовно-васпитног рада у стручним школама за учени-
ке лако ментално ометене у развоју: 1) на студијама другог степена 

(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лица 
из става 1 тачке 1) и 2) морају да имају образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодо-
ва и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова.

Наставник практичне наставе
подручје рада текстилство и кожарство, са 40% 
радног времена, на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана (најдуже до 

31.08.2015. године) 

УСЛОВИ: услови у погледу степена и врсте образовања: дипломира-
ни дефектолог, олигофренолог са савладаним програмом методике 
предмета у подручју рада текстилство и кожарство; дипломирани 
инжењер технологије текстила; дипломирани инжењер технологије 
текстилне конфекције; нжењер технологије, смер производња обуће; 
инжењер технологије, смер галантерија и конфекција; инжењер 
технологије текстила; дипломирани инжењер технологије, одсек 
текстилно инжењерство; дипломирани инжењер технолог, одсе-
ци текстилно инжењерство или текстилни; дипломирани текстил-
ни инжењер за дизајн и пројектовање текстила и одеће; дипло-
мирани инжењер за текстилно инжењерство текстилно-машинске 
струке, односно дипломирани инжењер за текстилно инжењерство 
- текстилно-машинска струка, дипломирани инжењер текстилно-ма-
шинске струке; текстилни инжењер за одевну технологију; инжењер 
технологије за текстилну конфекцију; текстилни инжењер, смерови 
конфекцијски, конфекцијско-текстилни и конфекцијско-трикотажни; 
текстилни инжењер, моделар конструктор; инжењер технологије за 
производњу кожне галантерије; инжењер технологије за обраду и 
прераду коже и крзна, смер производња обуће; инжењер за индус-
трију обуће, одсек технолошки, смер обућарски; инжењер техноло-
гије, смер кожнопрерађивачки, група производња обуће; инжењер 
технологије, смер галантерија и конфекција; инжењер технологије 
за производњу кожне галантерије и конфекције; инжењер техноло-
гије, смер производња кожне галантерије; инжењер технологије за 
обраду и прераду коже и крзна, смер производња кожне галантерије 
и конфекције; инжењер за индустрију кожне галантерије; инжењер 
технологије, смер кожнопрерађивачки, група производња коже и 
крзна; инжењер технологије за производњу кожне конфекције; 
лице са стеченим средњим образовањем и положеним специјалис-
тичким испитом за образовни профил у подручју рада текстилство 
и кожарство. Наставници практичне наставе, поред стручне спреме 
предвиђене у алинеји 2-26., морају поседовати стручну дефектолош-
ку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога. 
Лица из алинеје 1. до 26. морају да имају образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова.

Наставник практичне наставе - подручје 
рада текстилство и кожарство

са 40% радног времена, на одређено време ради 
замене одсутног запосленог преко 60 дана (замена 
одсутног запосленог који је засновао радни однос 
на одређено време, без конкурса, до преузимања 

запосленог, односно до коначности одлуке о избору 
кандидата по конкурсу, на основу члана 132 став 1 
тачка 2 Закона о основама система образовања и 

васпитања)

УСЛОВИ: услови у погледу степена и врсте образовања: дипломи-
рани дефектолог; олигофренолог са савладаним програмом мето-
дике предмета у подручју рада текстилство и кожарство; дипло-
мирани инжењер технологије текстила; дипломирани инжењер 
технологије текстилне конфекције; инжењер технологије, смер 
производња обуће; инжењер технологије, смер галантерија и кон-
фекција; инжењер технологије текстила; дипломирани инжењер 
технологије, одсек текстилно инжењерство; дипломирани инжењер 
технолог, одсеци текстилно инжењерство или текстилни; дипломи-
рани текстилни инжењер за дизајн и пројектовање текстила и одеће; 
дипломирани инжењер за текстилно инжењерство текстилно-машин-
ске струке, односно дипломирани инжењер за текстилно инжењер-
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ство - текстилно-машинска струка, дипломирани инжењер текстил-
но-машинске струке; текстилни инжењер за одевну технологију; 
инжењер технологије за текстилну конфекцију; текстилни инжењер, 
смерови конфекцијски, конфекцијско-текстилни и конфекцијско-три-
котажни; текстилни инжењер, моделар конструктор; инжењер тех-
нологије за производњу кожне галантерије; инжењер технологије за 
обраду и прераду коже и крзна, смер производња обуће; инжењер 
за индустрију обуће, одсек технолошки, смер обућарски; инжењер 
технологије, смер кожнопрерађивачки, група производња обуће; 
инжењер технологије, смер галантерија и конфекција; инжењер тех-
нологије за производњу кожне галантерије и конфекције; инжењер 
технологије, смер производња кожне галантерије; инжењер техно-
логије за обраду и прераду коже и крзна, смер производња кожне 
галантерије и конфекције; инжењер за индустрију кожне галанте-
рије; инжењер технологије, смер кожнопрерађивачки, група про-
изводња коже и крзна; инжењер технологије за производњу кожне 
конфекције; лице са стеченим средњим образовањем и положеним 
специјалистичким испитом за образовни профил у подручју рада 
текстилство и кожарство. Наставници практичне наставе, поред 
стручне спреме предвиђене у алинеји 2-26., морају поседовати струч-
ну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног 
дефектолога. Лица из алинеје 1. до 26. морају 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, у складу са 
Европским системом преноса бодова. 

ОСТАЛО: Поред општих услова за пријем у радни однос прописаних 
чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13 и 75/14), кандидат треба да испуњава и следеће усло-
ве: 1) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 2) да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; 3 да има држављанство Републике 
Србије; 4) да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да достави следеће доказе: 
1. оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању; само за радно место наставник практичне наставе, подручје 
рада текстилство и кожарство: оверену фотокопију дипломе о стече-
ном одговарајућем образовању или оверену фотокопију јавне испра-
ве о стеченом средњем образовању и положеном специјалистичком 
испиту за образовни профил у подручју рада текстилство и кожарство 
и петогодишњем радном искуству у струци стеченим после специја-
листичког испита петогодишњом праксом; оверену фотокопију јавне 
исправе да лице поседује стручну дефектолошку оспособљеност или 
стручну спрему дипломираног дефектолога, изузев лица које посе-
дује стручну спрему: дипломирани дефектолог и лица са стеченим 
средњим образовањем и положеним специјалистичким испитом за 
образовни профил у подручју рада текстилство и кожарство; 2. ове-
рену фотокопију доказа да има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом пре-
носа бодова; програм за стицање образовања из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина реализује високошколска установа 
у оквиру акредитованог студијског програма или као програм образо-
вања током читавог живота, у складу са прописима којима се уређује 
високо образовање; наставник који је у току студија положио испите 
из педагогије и психологије или је положио стручни испит, однос-
но испит за лиценцу, сматра се да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодо-
ва и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова, о чему доставља доказ у овереној фотокопији; 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
не мора да има лице са средњим образовањем; 3. оверену фотоко-
пију уверења о држављанству; 4. 1) оверену фотокопију доказа да 
је лице стекло одговарајуће образовање на српском језику или да је 
положило испит из српског језика са методиком, по програму одгова-
рајуће високошколске установе, за радно место: наставник дефекто-
лог; 2) оверену фотокопију доказа да је лице стекло средње, више 
или високо образовање на српском језику или да је положило испит 
из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе, 
за остала оглашена радна места; 5. оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених. Уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима подноси се пре закљу-
чења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности за наведена кривична 
дела прибавља школа. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Неблаговремене, 
непотпуне и неуредне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
са доказима подносе се на адресу: Основна и средња школа „9. мај“, 
23000 Зрењанин, Народне омладине 16, са назнаком: „За конкурс“.

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ „МИХАЈЛО ПУПИН“
Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб

Наставник у звање доцента за ужу научну 
област Индустријско инжењерство

са пуним радним временом, на период од пет година

УСЛОВИ: Услови за звање доцента: доктор техничких наука, спо-
собност за наставни рад, који има научне, односно стручне радове 
објављене у научним часописима или зборницима, са рецензијама.

Сарадник у звање асистента за ужу научну 
област Индустријско инжењерство

на одређено време од три године, са пуним радним 
временом

УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне нивое сту-
дија завршио са укупном просечном оценом најмање 8 (осам) и 
који показује смисао за наставни рад. Пријаве са прилозима (дока-
зи о испуњавању услова конкурса, биографија, оверене фотокопије 
диплома о одговарајућем академском звању, списак објављених 
научних и стручних радова, књиге и сами радови), подносе се Факул-
тету у року од 8 од дана објављивања у листу „Послови“, на адресу: 
Технички факултет „Михајло Пупин“ Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб, 
са назнаком: „За конкурс“. Контакт телефон: 023/550-501.

Наука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи
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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

Рођена сам 03.08.1955. године. Ра-
дила сам у једној фирми 32 године. Од 
05.08.2013. сам на бироу и примам новчану 
накнаду. Ове године пуним 60 година, али 
пошто се закон променио, у пензију идем 
августа 2016. Да ли ћу и даље примати 
новчану накнаду са бироа?

Право на новчану накнадну остварује се 
у поступку по захтеву незапосленог лица, 
под условима прописаним Законом о запо-
шљавању и осигурању за случај незапос-
лености који је важећи на дан подношења 
захтева. Ви сте право на новчану накнаду 
остварили у трајању утврђеном решењем о 
признавању права. По истеку права, да бис-
те исто поново остварили треба да  испу-
ните следеће услове: нови стаж осигурања 
у трајању од 12 месеци непрекидно или са 
прекидом у последњих 18 месеци, као и ус-
лов који се односи на разлог престанка оси-
гурања. 

Како нисте навели дужину трајања пра-
ва признату решењем, нисмо у могућности 
да анализирамо конкретну ситуацију, али 
указујемо на чињеницу да наведеним за-
коном није предвиђено да се исплата нов-
чане накнаде настави лицима која неће 
испунити услове за пензију због промене 
истих у прописима о пензијском и инвалид-
ском осигурању. Ако сте остварили право 
у трајању од 24 месеца, моћи ћете да исто 
искористите у целости, али не дуже од 24 
месеца.

Желим да пронађем посао у иностран-
ству, тачније у некој од скандинавских зе-
малаља. Кроз личне контакте и претрагу 
по интернету нисам успео да дођем до пра-
вих информација. Чуо сам да Национална 

ПЕНЗИЈА И НОВЧАНА 
НАКНАДА

служба може да ми помогне, па ме занима 
на који начин и да ли ту помоћ могу да оче-
кујем од ваших колега који раде у мом гра-
ду Краљеву?

У оквиру Националне службе за запо-
шљавање функционише Миграциони серви-
сни центар (МСЦ), који свакодневно пружа 
индивидуалну помоћ и саветовање миг-
ранатима и потенцијалним мигрантима о 
ризицима илегалне миграције и могућнос-
тима за запошљавање у оквиру легалних 
миграција, упућује на релевантне локалне 
институције са циљем развијања индивиду-
алних знања и вештина и повећања могућ-
ности за запослење у земљи и иностранству. 

Све информације су обезбеђене у фор-
ми информатора о државама, који се могу 
скинути са српске странице сајта www.
migrantservicecentres.org или добити лич-
но у просторијама МСЦ. Информатори о 
државама садрже детаљне информације о 
могућностима за запослење и студирање у 
иностранству, визним режимима, процеду-
рама за добијање виза, радних и боравиш-
них дозвола, условима студирања, спајању 
породица, правима и подршци мигрантима 
у земљама дестинације, програмима реин-
теграције за повратнике у Србију, као и оста-
ле корисне информације. 

Мрежу миграционих сервисних цента-
ра у Националној служби за запошљавање 
чини седам центара, који послују у оквиру 
следећих филијала НСЗ: Београд, Бор, Ниш, 
Нови Сад, Нови Пазар, Крушевац и Краљево. 
Миграциони сервисни центар Краљево се 
налази у Улици Цара Душана 78, а број теле-
фона је: 036/302-070, и-мејл: zeljka.milikic@
nsz.gov.rs.
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АКТУЕЛНО   Сајам запошљавања и летњих пракси у Панчеву

НАЈТРАЖЕНИЈИ ШИВАЧИ И КРОЈАЧИ ОБУЋЕ

Ивана Мучибабић

Аида Бојаџић

Сајам високог образовања
у Новом Пазару

МЛАДИ ГАРАНТ 
БУДУЋНОСТИ

На Сајму високог образовања у Новом Пазару, одржа-
ном 21. маја, у Спортско-рекреативном центру „Пен-
дик“, учествовало је 14 високошколских установа 
из целе Србије. Своје студијске програме и профиле 

представили су факултети и високе струковне школе из Но-
вог Сада, Београда, Косовске Митровице, Ћуприје, Сремске 
Каменице, Блаца, као и Интернационални универзитет из 
Новог Пазара. „Универзитети и знање су мотори развоја и што више 

младих и образованих људи имамо, можемо се надати 
светлијој будућности“, рекао је градоначелник Новог Па-
зара Мехо Махмутовић.

Декан Банкарске академије из Београда проф. др Ха-
сан Ханић поздравио је одлуку Градске управе Новог Па-
зара да организује овакву манифестацију.

„Ово је добра прилика да родитељи и њихова деца до-
бију директне информације од представника факултета о 
условима студирања и студијским програмима“, рекао је 
Ханић.

На штанду Филијале Нови Пазар НСЗ сви заинтересо-
вани су имали прилику да добију информације о суфици-
тарним и дефицитарним занимањима, као и о актуелним 
програмима и услугама које нуди НСЗ, а које ће помоћи у 
правилном одабиру занимања, али и успешном пронала-
жењу посла.

На сајму је 36 послодаваца понудило више од 300 радних места. Највећи број 
радника тражио је „Парилаб“ из Алибунара - 100 шивача и кројача обуће

У организацији Филијале Панчево НСЗ и Градске упра-
ве, 20. маја, у Панчеву, одржан је 17. Сајам запошља-
вања и летњих пракси. На сајму је 36 послодаваца 
понудило више од 300 радних места за раднике раз-

личитих занимања и квалификација, а око 1000 незапосле-
них је посетило манифестацију коју су званично отворили 
директор панчевачке филијале НСЗ Ђорђе Лукач и градска 
већница за рад, запошљавање и социјалну политику Сузана 
Јовановић. 

На сајму су учествовали и послодавци из Београда, 
Новог Сада, Зрењанина, Владимировца и других оближњих 
места. 

Прилику да пронађу посао имали су шивачи и кројачи 
обуће, посластичари, конобари, кувари, радници обезбеђења, 
касири, тесари, зидари, армирачи, медицинске сестре, бра-
вари, дипломирани правници, дипломирани машински ин-
жењери, дипломирани социјални радници, дипломирани 
инжењери геодезије и други. Такође, посао на сајму су могле 
да потраже и особе са инвалидитетом.

Највећи број радника тражио је „Парилаб“ доо из Алибу-
нара - 100 шивача и кројача обуће. Овај послодавац ради за 
италијанско тржиште.

„Има заинтересованих, али је мало оних с искуством у 
обућарству. Планирамо да пустимо у рад линију за монтажу, 
како бисмо имали комплетнију производњу, па ће нам бити 
потребно још око 100 радника“, објаснио је представник фир-
ме.

„Завршио сам средњу економску школу, смер економски 
техничар. Оставио сам биографију на неколико места у нади 
да ћу пронаћи посао“, рекао је Бојан Благојев, један од број-
них младих људи који су посетили сајам у потрази за послом.

У оквиру сајма послодавцима су представљени актуел-
ни јавни позиви за запошљавање радника, имајући у виду 
да је на евиденцији незапослених у граду Панчеву тренутно 
близу 11.500 лица.
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Н.Радмановић

Тражено преко 500 радника, махом у страним компанијама

Сезонске послове треба тражити преко лиценцираних агенција, јер су чести 
случајеви превара, у којима кандидати остану и без новца и без ангажмана

Први сајам запошљавања ове 
године у Срему одржан је 22. 
маја, у Сремској Митровици, 
у Спортско-пословном центру 

„Пинки“. Манифестацију је посетило 
преко 1000 незапослених, који су има-
ли прилику да предају своје радне би-
ографије и конкуришу за радна места 
код 22 послодавца. Тражено је више од 
пет стотина радника разних профила, 
од месара и заваривача до инжењера и 
ветеринара.

Сајам је отворио директор Нацио-
налне службе за запошљавање Зоран 
Мартиновић.

„Сајмови су само једна од актив-
них мера запошљавања, која не захте-
ва велика средства, а даје добре резул-
тате. То потврђују и прошлогодишњи 
подаци: на територији Републике Ср-
бије одржана су 52 сајма, на којима је 
учествовало преко 46.000 незапосле-
них и 1.500 послодаваца, а запослило 
се више од 10.000 људи. Добра страна 

сајмова је и што незапослени ступају у 
директан контакт са послодавцима, те 
имају прилику да увиде степен своје 
запошљивости, колике су им шансе на 
тржишту рада, да ли им је потребно да 
стекну нова знања и вештине које ће им 
омогућити да брже дођу до радног мес-
та“, рекао је Мартиновић.

У име градоначелника Сремске 
Митровице присутнима се обратио 
Дмитар Станишић, рекавши да сва-
ког мора радовати чињеница да се 
тражи преко 500 радника, махом у 
страним компанијама које послују на 
територији Сремске Митровице, а ту су 
и осигуравајуће куће, предузетничке 
радње и други послодавци. 

„Годинама радимо на побољшању 
пословне климе како би се повећао број 
инвеститора, а у наредном периоду 
спроводићемо и активне мере запо-
шљавања. Данас смо атрактивно место 
за улагање, те се стално јављају нови 
инвеститори“, казао је Станишић.

Брање малина у Италији или јагода у Финској, коноба-
рисање у Црној Гори или Грчкој, посао на броду, грађе-
вински радови на Малти, рад на некој удаљеној нафт-
ној бушотини, бебиситинг у Аустрији, само су неки од 

сезонских послова за које се опредељују млади који не могу 
у својој земљи да се запосле, али и старији који остану без 
посла. 

„Највећа потражња током летњих месеци влада за коно-
барима и куварима, које траже послодавци из Хрватске, Грч-
ке, Уједињених Арапских Емирата и Дубаија. За грађевинску 
и машинску струку теже иде, зато што ми нисмо у Европској 
унији. Аустријске породице траже младе девојке за чување 
деце. Стан је обезбеђен, а зарада 500 евра. Познавање барем 
једног страног језика је неопходно, а пожељно је и искуство 
у траженом послу. Уговор се потписује на шест месеци, а по-
стоји могућност продужетка“, кажу у Агенцији за посредо-
вање у запошљавању „Агава“. 

„На нашем сајту имамо огласну рубрику. Послодавци из 
целе Европе се јављају и траже адекватне профиле радника. 
Постављамо огласе на сајт, а заинтересовани грађани се ди-
ректно пријављују за одређене позиције. Ми смо посредни-
ци, а након тога послодавци и кандидати разговарају путем 
Скајпа и опредељују се“, каже Јованка Драгичевић, дирек-
торка „Агаве“.

Сезонске послове треба тражити преко лиценцираних 
агенција, јер су чести случајеви превара, у којима кандидати 
остану и без новца и без ангажмана. Тако је Александар Ђу-
рагић отишао на Малту, да ради као грађевински мајстор, 
нажалост, вратио се са негативним искуством и дуговима.

„Тамо може да се заради 800 евра максимално, а ако 
немаш пасош неке од земаља ЕУ не можеш ништа. Отишао 
сам са 700 долара, а вратио сам се буквално на нули“, каже 
Ђурагић.

Када имате могућност да у иностранству радите посао 
који волите, а при томе и лепо зарадите, то је добитак. Бојана 
Лазић већ две године потписује уговоре за посао на броду на 
два месеца и пева са својим бендом „Фанкиз трио“ (Funkies 
Trio). Одлучила се за ту опцију, јер за кратко време заради 
много више него у Србији.

„То је једно посебно животно искуство. Била сам на раз-
ним местима, Персијски залив, Балтик, Медитеран... Бити ен-
тертејнер на броду је врло занимљиво, јер не радимо много и 
имамо прилике да излазимо сваки дан у нове луке. Радимо 
са Немцима, а они веома поштују уметност и добри су за са-
радњу“, прича Бојана.

АКТУЕЛНО   Сајам запошљавања у Сремској Митровици

АТРАКТИВНО МЕСТО ЗА УЛАГАЊЕ

Сезонски послови у иностранству

ОД БЕБИСИТИНГА ДО НАФТНЕ БУШОТИНЕ
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У Скупштини града Београда 
крајем маја одржана је консти-
тутивна седница Социјално-еко-
номског савета града Београда. 

Седници су поред представника Града 
присуствовали и представници репре-
зентативних синдиката и послодаваца.

„Суштина организације оваквог 
тела је да дамо теме које оптерећују 
живот и рад у граду, да заједно нађемо 
минимум компромисних вредности и 
да утичемо на будуће одлуке Скупшти-
не града. Ово је нова тенденција, начин 
да се много боље сагледају ствари на 
терену, да од радника добијемо ин-
формације каква је ситуација у преду-
зећима, да чујемо који проблеми муче 
послодавце и заједно тражимо решења 
и понудимо их Скупштини града на 
усвајање“, рекао је поводом конституи-
сања локалног Социјално-економског 
савета Београда помоћник градона-
челника и председавајући СЕС-а Борко 
Милосављевић. 

Он је подсетио да су преговори са 
репрезентативним синдикатима отпо-
чели пре скоро годину дана, те да су 
потписани појединачни и колективни 
уговори, што је, као је додао, био први 
знак опредељења Града Београда за 
успостављање социјалног дијалога. 

Председник синдиката „Незави-
сност” Ружица Тодић казала је да је 
договор да се поштују интереси свих 
у граду, да се делује компромисно и 
заједнички отклања оно што тишти 
Београђане. „То подразумева“, додала 
је она, „да се бавимо унапређењем ко-
лективног дијалога, забраном дискри-
минације, поштовањем права на говор, 
мишљење, слободу штампе и остало“.

Председник Извршног одбора 
Уније послодаваца Србије Андреја 
Бркић нагласио је да је важно да сва 
три партнера дају допринос у реша-
вању проблема. „На тај начин ће посло-
давцима бити боље, а са друге стране 
повећаће се запошљавање и радници 
бити задовољнији“, истакао је Бркић.

Иако је међусобни дијалог неопхо-
дан предуслов за смањење сиромашт-
ва и незапослености који већ годинама 
муче грађане Србије, досадашњи учин-
ци рада социјално-економских савета, 
пре свега на националном нивоу, не 
могу се похвалити нарочитим резул-
татима. Основни разлог, по мишљењу 
многих, лежи у консензусу као начину 
доношења одлука.

С друге стране, убрзане техно-
лошке промене и стална изложеност 
тржишној конкуренцији, дефинитивно 
су распршили сан о сигурном, сталном 
послу, базираном на једном засвагда 
стеченим квалификацијама. Тржиште 
рада и сам радни процес постају от-
ворени за перманентно самоусаврша-

вање, флексибилне облике запошља-
вања, попут рада на одређено време, 
сезонског и пројектног радног ангажо-
вања или рада од куће, односно изван 
класично схваћеног радног места, што 
ће за многе, нарочито старије раднике, 
представљати проблем.

Како би омогућили већу сарадњу 
између друштвених актера на нацио-
налном и локалном нивоу, у марту 
2014. године започето је спровођење 
двогодишњег твининг пројекта „Уна-
пређење социјалног дијалога“, који фи-
нансира ЕУ, у оквиру средстава ИПА 
2012. Главни корисници пројекта су 
Министарство рада, запошљавања и 
социјалне политике РС, Национални со-
цијално-економски савет, Савез само-
сталних синдиката Србије, УГС „Неза-
висност“, Унија послодаваца и локални 
социјално-економски савети. Пројекат 
ће у наредном периоду интензивно 
радити да путем Београда крену и ло-
калне самоуправе које ни до данас нису 
формирале своје социјално-економске 
савете.

АКТУЕЛНО   Логика и смисао социјалног преговарања у Србији

ДИЈАЛОГОМ ДО ПРОМЕНА
Дијалог неопходан предуслов за смањење сиромаштва и незапослености, 

који већ годинама муче грађане Србије

М.Фуштар

В.Пауновић

Снежана Богосављевић Бошковић, министарка пољопривреде и заштите животне 
средине, о положају жена у пољопривреди

БЕЗ ПРАВА И НА ПОРОДИЉСКО
Положај жена у Србији је неравноправан, а посебно су обесправљене жене у пољопривреди

„Један од примера је чињеница да жене које су носиоци пољопривредних газдинстава немају право на породиљско 
одсуство, јер по Закону о раду нису у радном односу, иако држави плаћају доприносе за здравствено и пензијско осигу-
рање, једнако као све друге запослене жене или предузетнице“, навела је министарка пољопривреде и заштите животне 
средине.

Богосављевић Бошковић је на скупу о родној осетљивости у размени информација у току природних непогода, пре-
цизирала да су само 17 одсто жена власнице пољопривредних газдинстава.

„Ако је од њих скоро половина старија од 65 година, јасно је да нема речи о категорији будућих мајки, које би могле 
да буду кориснице породиљског одсуства“, истакла је министарка. Она је навела да се жене које се баве пољопривредом 
често сусрећу са неплаћеним радом, недоступним здравственим услугама, недостатком информација и насиљем у по-
родици.
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Према аранжману са Међународним монетарним 
фондом, Србија у јавном сектору ове године треба да 
смањи број запослених за пет одсто - пензионисањем 
и отпуштањима. Министарка државне управе и ло-

калне самоуправе Кори Удовички је навела да је број запос-
лених у јавној управи прошле године знатно смањен и да је у 
децембру износио 493.505 - 410.979 особа запослено је у из-
вршној власти, у судској и законодавној 4.360, у независним 
и регулаторним телима 719, док је у локалним самоуправама 
77.368 људи. Удовички је додала да анализа коју је спровело 
ресорно министарство није обухватила јавна предузећа. Ра-
чунајући и запослене у њима, број људи који ради у јавном 
сектору износи 780.000. Говорећи о агенцијама, Удовички је 
навела да у 32 агенције ради близу 3.000 запослених.

„Србија нема превелики број запослених у јавној упра-
ви, гледајући према броју становника, али је проблем лоша 
структура запослених“, рекла је Удовички и додала да је 
природни одлив ове године знатно мањи у односу на раније 
године. 

Подаци Светске банке показују да су локалне самоупра-
ве један од највећих послодаваца, јер запошљавају 163.000 
људи, што је чак десетина укупног броја запослених у Србији. 
То је, према њиховом мишљењу, два до три пута више од оп-

тималног броја. Сличног става је и Кори Удовички, која додаје 
да 80 одсто локалних самоуправа има већи број запослених 
од потребног. 

Према Нацрту закона о начину одређивања максимал-
ног броја запослених у јавном сектору, максималан број за-
послених у систему локалне самоуправе одредиће се приме-
ном прописаних критеријума и мерила: за 50.000 становника 
- 9,50 запослених на 1.000 становника; од 50.000 до 100.000 
становника - 11 запослених на 1.000 становника; до 150.000 
становника - 13 запослених на 1.000. 

За веће градове предвиђене су посебне квоте. На пример, 
члан 8 предвиђа да град Београд треба да има максимално 
18,5 запослених на 1.000 становника. У актуелној градској 
администрацији ради 32.000 људи, што значи да ће око 550 
запослених добити отказ. Такође, ангажовано је 6.000 угово-
раца, а нова законска решења предвиђају да њихов број не 
може прећи 10 одсто од укупног броја запослених који раде 
на неодређено време, што значи да ће у Београду добити от-
каз 2.800 људи који раде по уговору на одређено време.

Према предвиђеним квотама, Крагујевац ће моћи да 
има 15 запослених на 1.000 становника, Ниш 16,5, Нови Сад 
18. У Новом Саду је, према тој рачуници, 1.470 прекобројних, 
у Нишу ће од 6.150 стално запослених око 1.860 морати да 
добије отказ, док је у Крагујевцу око 1.340 прекобројних. 

Запошљавање на одређено време и рад по уговору та-
кође су били начини да се заобиђе законски лимит. На при-
мер, у Крагујевцу је чак 700 хонорараца од укупно запосле-
них 3.800 радника. По Нацрту новог закона, број оних који 
раде по уговору биће преполовљен. 

Што је општина мања и сиромашнија, то је одступање 
веће. Предњаче Црна Трава, Босилеград, Бачки Петровац, 
Нови Кнежевац и Чока, у којима по осам радника са уговором 
о делу долази на 1000 становника.

На плате службеника у администрацији, васпитачица и 
других индиректних буџетских корисника, као и радне снаге 
у комуналним предузећима на локалу, одлази 90,3 милијар-
де динара. 

Анализа Светске банке „Преглед финансија локалних са-
моуправа - могућност за побољшање ефикасности“ показује 
да је дошло до масовног запошљавања у локалним само-
управама, упркос томе што је централна власт ограничила 
зараде и број запослених у јавном сектору. Готово по истом 
рецепту радници су запошљавани код индиректних буџет-
ских корисника, јер они нису ограничени правилом о макси-
малном броју запослених у локалним самоуправама. Тако у 
вртићима сада укупно ради 25.710 људи.

АКТУЕЛНО   Колико је прекобројних по Нацрту закона о начину одређивања 
максималног броја запослених у јавном сектору

ЛОКАЛ НАЈВЕЋИ ПОСЛОДАВАЦ
У локалним самоуправама запослено 77.368 људи. Прекобројних у Нишу око 1.860, 

Крагујевцу око 1.340, Новом Саду 1.470

А.Б.

 

Око 9.000 људи вишак у јавној управи
   „У јавној управи је око 9.000 људи идентификовано као 
вишак запослених“, изјавила је министарка државне уп-
раве и локалне самоуправе Кори Удовички и додала да 
би они из јавног сектора требало да оду до краја године. 
Прецизирала је да је реч о 4.600 запослених у ресорима 
извршне власти и 4.478 у локалној самоуправи. 
   „То је процена у овом тренутку, али не и тачан број. До 
доношења Закона о запосленима у аутономним покраји-
нама и јединицама локалне самоуправе и одлуке владе 
радићемо на томе да што боље идентификујемо вишак 
запослених. Није искључено да ће број бити и већи, због 
уклапања у буџет“, рекла је Удовички новинарима у Вла-
ди Србије, где је представила програм рационализације и 
анализу јавне управе. 
   „По усвајању закона влада ће донети одлуку и до септем-
бра би требало да се покрене озбиљан процес смањења 
вишкова запослених“, рекла је Удовички и истакла да је 
број оних који ће отићи мањи од оног о коме се у првом 
моменту говорило са ММФ-ом. Такође, подсетила је да је 
број запослених прошле године знатно смањен.
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Запослени у Босни и 
Херцеговини (БиХ) раде 
више и зарађују мање него 
у земљама Европске уније, 
показало је поређење зва-
ничних података.  Статисти-
чари у БиХ су израчунали да 
је прошлогодишњи недељни 
просек био 42,4 радна сата, 
што је нешто мање у односу 
на норму (42,89) која је доз-
вољена важећим законским 
оквирима.

Поређење са статисти-
ком коју је Евростат објавио 
за 19 земаља ЕУ, показало је 
да су у 2014. години од за-
послених у БиХ недељно ра-
дили више само Турци (51,4), 
Исланђани (44,8), Грци (44,2), 
Аустријанци (43) и Британци 
(42,9).

„Чињеница је да већи-
на земаља у којима се ради 
више има обележје или 
земље у економском успону 
или оне која на овај начин 
настоји да превазиђе и реши 
проблеме које има“, рекао 
је за бањалучке „Независне 
новине“ економиста Зоран 
Павловић.

То није случај и са БиХ 
која је, према упоредним по-
дацима, међу најсиромаш-
нијим европским земљама, 
док је бруто домаћи произ-
вод (БДП) по глави станов-
ника нижи за трећину од 
европског просека. Такође, 
све анализиране земље у 

ЕУ далеко су од оптималне 
недељне норме, односно 48 
сати, што није случај с рад-
ним сатима у БиХ у односу 
на законска ограничења. У 
већини случајева прописано 
је и 11 непрекидних сати од-
мора у раздобљу од 24 сата, 
односно минимални сед-
мични одмор од 24 сата.

Председница Савеза 
синдиката РС Ранка Миш-
ић рекла је да је, према њи-
ховим подацима, ситуација 
најтежа у области текстил-
не и кожарске индустрије, 
трговине и угоститељства, 
прерађивачке индустрије и 
пољопривреде, где се ради 
и 50 сати недељно. „То није 
спорно, проблем је што се 
ти сати код нас не плаћају. У 
многим случајевима радни-
ци не добију ни плату“, изја-
вила је она.

Увидом у податке ен-
титетских статистичких 
база података, затим Савеза 
синдиката Републике Срп-
ске (РС) и Федерације БиХ 
(ФБиХ), јасно је да је иста не-
дељна сатница у БиХ била и 
2012. и 2013. године. Такође, 
у ФБиХ је виша него 2012. 
године, када се радило 41‚9 
сати недељно, исто као и у РС 
2013. године, док је 2012. го-
дине недељна сатница у РС 
(43,3) била виша него 2014. 
године.

 ГОРЕ - ДОЛЕ   Према упоредним 
подацима, БиХ међу најсиромашнијим 

европским земљама

РАДЕ ВИШЕ  
ЗАРАЂУЈУ МАЊЕ

Од запослених у БиХ прошле године 
недељно радили више само Турци, 

Исланђани, Грци, Аустријанци и Британци
КИНА

СВАКЕ НЕДЕЉЕ
ЈЕДАН МИЛИЈАРДЕР 

Кина је готово сваке недеље у првом тромесечју ове го-
дине добијала по једног милијардера, пре свега захваљујући 
расту послова преко интернета, наведено је у извештају који 
су заједно објавили швајцарска банка УБС АГ и консултант-
ска кућа „Прајсвотерхаус куперс“ Кина (ПвК Кина).

„Узрок брзог раста броја кинеских милијардера треба 
тражити у процвату интернета уопште, индустрије мобилног 
интернета и расту капиталних тржишта у земљи“, изјавио је 
водећи партнер у ПвК Кина Џејмс Чанг. Он је додао да Кина 
подстиче предузетништво и иновације, што омогућава све 
већем броју младих да створе богатство, пренео је Кинески 
међународни радио.

„Нови милијардери долазе из новорастућих индустрија, 
које комбинују мобилни интернет, велике базе података и 
нове технологије са традиционалним секторима, као што су 
фармацеутски, аутомобилски и финансијски“, рекао је Чанг. 

Незапосленост у Јужноафричкој Републици достигла је 
у првом тромесечју 2015. године рекордних 26,4 одсто, што 
није забележено још од 2003. Од 35,8 милиона радно акти-
вног становништва узраста од 15 до 64 године у Јужној Аф-
рици, око осам милиона је незапослених који активно траже 
посао и 2,4 милиона особа без посла које ни не покушавају да 
се запосле, сматрајући да немају никакву шансу на тржишту 
рада, преноси АФП.

У односу на 2008. годину, број особа које су одбиле да 
траже посао је удвостручен, наводи се у саопштењу статис-
тичког завода Сатс СА.

„Незапосленост остаје највећи проблем Јужноафрич-
ке Републике, а такође уочавамо прогресиван повратак на 
стање пре 2008. године“, наводи се у извештају.

Тромесечна студија показује да белци имају више шан-
си да нађу посао него црначко становништво, због просечно 
вишег нивоа образовања. Белци, који представљају осам од-
сто укупног становништва, чине 43 одсто укупног броја за-
послених са универзитетским дипломама.

Рекордна незапосленост
у Јужноафричкој Републици

СВАКИ ТРЕЋИ
БЕЗ ПОСЛА 

Осам милиона незапослених активно тражи посао, 
док 2,4 милиона особа без посла ни не покушава да 

се запосли
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Послодавци широм света суочавају се ове године с по-
тешкоћама у проналажењу потребних кадрова. Чак 
38 одсто послодаваца, из четрдесетак земаља обух-
ваћених анкетом, истиче да се сусреће с овим про-

блемом. Према истраживању које је урадила Међународна 
агенција за запошљавање „Менпауер“ (Manpower), с највећом 
несташицом талената суочавају се послодавци у Јапану, док 
је ситуација најбоља у Великој Британији и Ирској, наводи се 
у студији.

Како преноси француски лист „Фигаро“, најчешћи узрок 
проблема у проналажењу потребних кадрова је помањкање 
техничке компетентности, далеко испред проблема радног 
искуства или стечене квалификације (дипломе), или пак ви-
соких очекивања кандидата.

У Француској сваки трећи послодавац (29 одсто) наила-
зи на потешкоће при запошљавању нових радника, углавном 
занатлија и квалификованих радника, возача и администра-
тивног особља. Ова пропорција већа је у односу на прошлу 
годину, када је 21 одсто пријавило такав проблем.

Одговорни из „Менпауер“ групе истичу да је пред ком-
панијама у 2015. велики изазов - да овај проблем реше орга-
низовањем кратких курсева или обука за профиле за којима 
имају потребу.

Истраживање је обухватило 41.748 послодаваца из 42 
земље света. На тржишту рада у Србији најтраженији су 
стручњаци из области ИТ индустрије, они са искуством у 
продаји и развоју тржишта, финансијама и рачуноводству, 
маркетингу и сличним областима, показало је истраживање 
агенције „Менпауер“. Како се даље наводи, следи тражња 
за инжењерима електротехнике, машинства и грађевине, а 
последњих неколико година приметан је пораст тражње за 
кадровима у области производње. 

Искуства компаније „Менпауер“ у Србији показују да су 
захтеви за ИТ стручњацима у последње две године утрос-
тручени, а најтраженији су Јава, Андроид, иОС Нет и ПХП, 
али и Ц++ и програмери са искуством у другим технологија-
ма. Како је наведено, програмер са неколико година искуства 
у просеку добија три до четири позива месечно са предлогом 
да размотри одређену отворену позицију.

Као најзначајнији ИТ центри у Србији издвајају се Бео-
град и Нови Сад, а у последње време и Ниш, као интересант-
на локација за ИТ старт ап компаније. „Менпауер“ група у 
Србији у последње три године утврдила је да је највећа флу-
ктуација радне снаге приметна у Београду и Новом Саду, где 
се траже стручњаци на место оних који су отишли на друга 
радна места.

Отварање фабрика у Србији, како у аутомобилској, тако 
и у другим индустријама, довело је до масовнијих запо-
шљавања кадрова на оперативним позицијама, као што су 
инжењери производње, одржавања, квалитета, безбедност 
и здравље на раду. У „Менпауеру“ оцењују као позитиван 
тренд што се фабрике отварају ван већих градова, па је све 
чешћа миграција стручњака из Београда и Новог Сада у Кра-
гујевац, Суботицу, Инђију и Пећинце. 

Агенција наводи да иако је стопа незапослености у Ср-
бији изузетно висока, послодавци често имају изазов да на 
тржишту рада пронађу стручњаке са одређеним искуством, 
специфичним квалификацијама, знањима и лиценцама. Ти 
кадрови најчешће су дефицитарни на тржишту рада и већ 
запослени код другог послодавца, те се компаније често боре 
на тржишту да привуку и задрже квалификоване стручњаке.

САЗНАЈТЕ ВИШЕ   Послодавци широм света суочавају се с потешкоћама у 
проналажењу потребних кадрова

ИМА ПОСЛА НЕМА КАДРОВА
У Француској сваки трећи послодавац (29 одсто) наилази на потешкоће при 

запошљавању нових радника, углавном занатлија и квалификованих радника, 
возача и административног особља

     Регрутовање путем друштвених мрежа
      Социјални медији данас се све више користе као алат за 
тражење посла тако и за регрутацију кандидата. Активно 
присуство компанија на социјалним мрежама се данас у 
високотехнолошком друштву готово подразумева, па се 
талентовани радници на сајтовима као што су „Линкдин“, 
„Фејсбук“ или „Гугл плус“, све више запошљавају.
   Регрутовање на овај начин доноси важне бенефите. 
Прва и најочигледнија предност је уштеда времена за 
селекцију, посебно када се за рад у добрим компанијама 
пријави више стотина потенцијалних кандидата. Менаџе-
рима људских ресурса висе нису потребне недеље да за-
врше интервјуе и тестирања кандидата. 
      Постављање огласа на сајтовима као што су „Фејсбук“ 
и    „Твитер“ је јефтиније него ангажовање агенција за по-
средовање при запошљавању, оглашавање на специјали-
зованим сајтовима или изнајмљивање медијског просто-
ра. У исто време компаније допиру до великог броја људи 
и лакше проналазе радника који задовољава тражене 
критеријуме.
     Поједини стручњаци сматрају да ће традиционални CV 
изумрети у скорој будућности, јер друштвене мреже олак-
шавају компанијама да контактирају појединце, провере 
радну историју и уоче правог кандидата. 

Искуства компаније „Менпауер“ у Србији 
показују да су захтеви за ИТ стручњацима у 

последње две године утростручени
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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)


