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ПРЕБРОЈАВАЊЕ 
ПРЕКОБРОЈНИХ

ТЕМА БРОЈА - Више од половине запослених у државном сектору ради у ресорима 
просвете и здравства. Републички хидрометеоролошки завод запошљава 4.418 људи. У 

агенцијама ради 32.607 људи. Србија има седам запослених на 100 становника, док многе 
чланице ЕУ имају осам. Главни проблем у лошој структури запослених

Стр. 6-7



Посао и пракса за 132 младих   3

Послодавци се буде                                    4

Пребројавање прекобројних               6

Понуђено 70 радних места                                 8

Послови-огласи                                                       9

Администрација и управа          10

Трговина и услуге                                                   21 

Грађевинарство и индустрија                                                   23 

Медицина                                                                      24

Култура и информисање                                                                      26

Наука и образовање                                                     27

Процена радне способности                                41

Највеће интересовање за „Леони“                     42

За боље услове живота и рада                                  43

Плате на дугом штапу                                          44

Опрезни са запошљавањем                         45

Ко иде на посао певајући?                                   46

Више радника него издатих виза                          47

Послови
Издавач: Национална служба за запошљавање

Директор: Зоран Мартиновић
Уредник: Милош Чолић

Редакција: Весна Пауновић, Александра Бачевић, Београд, 
Дечанска 8/III, тел. 011/2929-520, факс: 2929-618, 
Огласи: Марина Миловановић, тел. 011/2929-597

Лектор: Бранка Тарбук
Дизајн и припрема за штампу: Драгица Поповић

novine@nsz.gov.rs; Штампа: „Службени гласник„ ISSN 1451-4757

Оглашавање у публикацији „Послови„ је бесплатно. 

Текст огласа за слободна радна места можете предати у 
најближој филијали/служби НСЗ. 

УВОДНИК

МАЛО ИЛИ МНОГО
Више од половине запослених у државном сектору 

у Србији ради у  просвети и здравству. Ресор здравља 
запошљава 127.642 људи. Много? Не само у јавности већ 
и у стручним круговима готово хорски се одговара - пре-
више запослених. А када дође лето, немали број пације-
ната ужичке болнице зависи од испомоћи 80-годишњег 
лекара који мења колеге док су на одмору. У Зајечару 
недостају уролози, у Шапцу гинеколози, у Београду, 
Нишу и целој Србији нема довољно анестезиолога, док 
анестезиолога са специјализацијом рада са најмлађим 
пацијентима - децом не можете ни свећом да пронађете. 
Ето, како је МНОГО МАЛО. У здравственом оркестру има 
много виолина, а мало чела. Та врста неусклађености 
није привилегија само здравственог система: како ће 
се ти вишкови и мањкови испеглати од дома здравља 
и клинике до фабрике и државне канцеларије, у Теми 
броја: Пребројавање прекобројних.

Фирма ДААП доо из Јерменоваца бави се про-
изводњом одевних предмета за инострано тржиште. 
Директор Предраг Вукчевић каже да има великих 
проблема приликом запошљавања радника. „Тренутно 
имам 15 радника у производњи. Планирам да проши-
рим производњу и упослим још минимум 15 радника, 
али на територији општине Пландиште велики је про-
блем наћи квалификоване шиваче, као и људе који су 
спремни да раде и науче да се баве овим послом“. 

Можда их нема у Пландишту, али их има у Крупњу, 
Кули, Параћину, када бих навео и Врање неки шаљивџија 
би додао да их има и у Кини. Није то проблем само Пред-
рага Вукчевића, већ многих других послодаваца који се 
суочавају са слабом покретљивошћу радне снаге у Ср-
бији, чија је активност приближна брзини мртваје. Не-
покретљивост радне снаге у Србији (п)остаје још једна 
од препрека смањењу броја незапослених. Пландиште, 
иначе, припада  Филијали Вршац НСЗ, где је само у прва 
четири месеца ове године поднето 96 пријава послода-
ваца, путем којих је тражено 575 радника. Охрабрујуће! 
Шта још - на страни Интервју. 

Амбасада Русије у Београду прошле године српс-
ким радницима издала је готово 15.000 виза које омо-
гућавају да у Русији легално раде. Свако ко жели да 
се запосли у тој земљи вредело би да излиста недавно 
објављену брошуру „Како да се запослиш у Руској Феде-
рацији“. Више о томе на страни Сазнајте више.  

Више од 130 младих нема потребе да тражи посао 
не само у Русији већ у било којој другој земљи. Послов-
ном иницијативом компаније „Нестле“ за запошљавање 
младих нашли су га у Србији - о томе на страни Прив-
реда, где се налази и информација да је чак 13 ИТ ком-
панија из Србије одабрано за финансирање у пројекту 
„Фракталс“ Европске комисије. Укупно седам компанија 
из Новог Сада, три из Београда и по једна из Суботице, 
Крагујевца и Ниша, оствариле су велики успех и заједно 
освојиле 1,7 милиона евра, које ће кроз ФП7 „Фракталс“ 
пројекат бити бесповратно уложене у те компаније, ради 
развоја Future Internet апликација за пољопривреду - 
грану од стратешког значаја за Европу и нашу земљу. 

У којој земљи запослени на посао иду певајући, а у 
којима су на том путу најмање срећни - на страни Го-
ре-Доле. 

Милош Чолић
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Сви запослени у медијима, без обзира колико им је оста-
ло до пензије, имају право на социјални програм и отпрем-
нину, изјавио је министар за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања, Александар Вулин. Рок за приватиза-
цију у медијима је 1. јул, а на списку се налази 78 медијских 
кућа. О њиховој приватизацији одлуку доносе Министарство 
културе и Министарство привреде кроз Агенцију за прива-
тизацију. До 1. јула сви медији морају да буду приватизовани 
- или ће наћи новог власника или ће морати да буду угашени. 

„Једини разлог да останете без социјалног програма јесте 
да се ваше руководство не обрати Министарству рада. Молим 
вас, обратите нам се, немојте да чекате последњи час. Имате 
право на социјални програм, имате право на отпремнину, без 
обзира колико вам је остало до пензије“, рекао је Вулин.

ПРИВРЕДА   Пословна иницијатива компаније „Нестле“

ПОСАО И ПРАКСА ЗА 132 МЛАДИХ

РЕКЛИ СУ 
Александар Вулин, министар за рад, запошља-

вање, борачка и социјална питања
СВИ ЗАПОСЛЕНИ У МЕДИЈИМА 
ИМАЈУ ПРАВО НА ОТПРЕМНИНУ

Чак 13 ИТ компанија одабрано за финан-
сирање у пројекту „Фракталс“ Европске 

комисије

ВЕЛИКИ УСПЕХ СРПСКИХ 
ИТ КОМПАНИЈА

Чак 13 ИТ компанија из Србије одабрано је за финан-
сирање у пројекту „Фракталс“ Европске комисије, који је 
намењен развоју савремених информационо-технолошких 
решења (ИТ) за пољопривреду, саопштила је компанија „Би-
осенс“ у Новом Саду.

У врло оштрој европској конкуренцији, од чак 269 
пријављених компанија одабране су 43 из 12 европских 
земаља, од којих је 13 из Србије, наведено је у саопштењу. 
Седам компанија из Новог Сада, три из Београда и по јед-
на из Суботице, Крагујевца и Ниша, оствариле су велики 
успех и заједно освојиле 1,7 милиона евра, које ће кроз ФП7 
„Фракталс“ пројекат бити бесповратно уложене у њих, ради 
развоја Future Internet апликација за пољопривреду - грану 
од стратешког значаја за Европу и нашу земљу. То је најзна-
чајнији пројекат за развој ИТ у пољопривреди у Србији.

Од прошле године праксу или посао у Србији добило 
је 132 младих, уз помоћ Савеза за младе (Alliance for 
YOUth), пословне иницијативе компаније „Нестле“ 
за запошљавање младих у Европи. Како се наводи 

у саопштењу компаније „Нестле Адриатик“, чланице Саве-
за за младе су на нивоу Европе обезбедиле тренинг и посао 
за 50.000 младих за само годину дана, што је половина од 
100.000 радних места и могућности за обуку младих, колико 
су се компаније чланице тог савеза прошле године обавезале 
да ће креирати у периоду од три године.

У склопу пројекта Nestle Needs YOUth „Нестле Адриатик“ 
се обавезао да ће од 2014. до 2016. године запослити 60 мла-
дих старости до 30 година, односно 20 по години, а да ће кроз 
програме приправништва у пројекат укључити још 90 особа.

„Свесни важности те иницијативе и улоге компаније у 
стварању заједничке вредности за локалну заједницу, већ у 
првој години су премашени сви задати циљеви. Тако је 132 
младих у Србији добило посао или праксу помоћу Савеза 
за младе. Радило се и на студијама случајева, учествовало 
на сајмовима запошљавања, а организоване су и различите 
радионице за стручно усавршавање младих“, наводи се у са-
општењу.

Чак 66 одсто испитаних од 635 пословних менаџера из 
области људских ресурса у 70 компанија укључених у Савез 

за младе, сматра да пракса и приправнички стаж, који су 
главна обележја модела дуалног образовања, воде ка запос-
лењу, показују резултати истраживања компаније „Нилсен“ 
(Nielsen), наводи се у саопштењу.

„Нестле Адриатик“ је присутан у региону од 2003., запо-
шљава близу 950 радника и управља двема фабрикама - фа-
бриком сладоледа у Старој Пазови и фабриком прехрамбе-
них производа у Сурчину.
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Вршац је град у коме су иновације, предузетништво и 
нове технологије вековна основа привредног развоја. 
Повољна геостратешка позиција на путном правцу 
који спаја паневропске коридоре Х и IV даје значајне 

инвестиционе могућности унутар тржишта од три милиона 
људи. Од главног града Србије удаљен је 84, а од Темишва-
ра, административног седишта западне Румуније, 77 кило-
метара. Развијену друмску и железничку инфраструктуру 
допуњује међународни аеродром у оквиру Ваздухопловне 
академије Агенције за контролу лета и могућност воденог 
транспорта путем Дунава - каналском мрежом ДТД. 

Филијала Вршац Националне службе за запошљавање, 
најмања филијала НСЗ, покрива 3 општине јужног Баната: 
Вршац, Белу Цркву и Пландиште. Укупан број незапослених 
на евиденцији ове филијале је 11.495, од чега је 6.406 лица 
из општине Вршац, 3.529 из општине Бела Црква и 1.560 из 
општине Пландиште. 

Разговарали смо са директорком Филијале Вршац На-
ташом Вулић како о кретањима незапослености, тако и о 
могућностима запошљавања на територији коју покрива ова 
филијала НСЗ.

Каква је структура незапослених на евиденцији?
Филијала Вршац броји укупно 11.495 незапослених ак-

тивних тражилаца посла. Тренутно на евиденцији имамо 
3.000 лица до 30 година старости, док је такође велики број 
лица која су старија од 50 година - 3.074. Највећи број неза-
послених има завршену средњу школу - 5.488, затим следе 
лица без квалификација и нискоквалификовани - 4.877, а 
високообразованих је 1080. Што се тиче занимања, најза-
ступљенија је економска струка, затим васпитачи, гимна-
зијалци, хемичари, трговци, угоститељи...

Које кадрове послодавци највише траже?
У односу на прошлу годину знатно се повећао број прија-

ва потреба за запошљавањем. Само у прва четири месеца 
ове године поднето је 96 пријава, путем којих је тражено 
575 извршилаца. С обзиром да у Вршцу послују две велике 
компаније, као што су Фрезенијус и Хемофарм, најразвијенија 
је хемијско-фармацеутска индустрија, те су и најтраженији 
кадрови управо лица хемијске струке, фармацеути и техно-
лози. 

Девет месеци сте на месту директора Филијале 
Вршац. Шта се променило у односу на ранији рад фи-
лијале?

Променила се пословна култура. Акценат је стављен на 
успостављање добрих односа и сарадње са локалним само-
управама, послодавцима и незапосленим лицима. Полако се 
побољшава имиџ и углед филијале, што је резултирало и све 
већим учешћем послодаваца на сајмовима запошљавања, 
као и повећаним бројем пријава потреба за запошљавањем. 

У јуну месецу 2014. године на вршачком сајму запошља-
вања понуђено је само 47 радних места. Након промена у 
филијали, на Првом регионалном сајму запошљавања, одр-
жаном у октобру месецу, понуђена су 133 слободна посла, а 
у периоду од шест месеци након сајма запослило се чак 215 
лица. На овогодишњем сајму, који је одржан у мају, било је 

чак 345 понуђених радних места, што јасно говори да су ст-
вари почеле дефинитивно да се крећу набоље и да поверење 
послодаваца у службу за запошљавање расте. Надамо се да 
ће се узлазни тренд задржати - очекује Наташа Вулић.  

Поменули сте две велике компаније - Фрезенијус и 
Хемофарм. Каква је сарадња са њима?

Доказ добрих односа са послодавцима управо је пример 
сарадње са компанијом Фрезенијус медикал кер (Fresenius 
Medical Care). За претходних годину дана број лица на еви-
денцији се смањио за 300, што је великим делом резултат 
отварања новог погона компаније Фрезенијус медикал кер. 
Прошле године ова компанија је са евиденције упослила три 

ПОСЛОДАВЦИ СЕ БУДЕ
Само у прва четири месеца ове године послодавци су поднели 96 пријава путем 
којих је тражено 575 радника. Планирано је да у наредних четири до пет година 

на простору Индустријско-технолошког парка буде запослено око 1.000 људи. 
Највећи послодавци Фрезенијус и Хемофарм

Наташа Вулић, директорка 
Филијале Вршац Националне 
службе за запошљавање

Укупан број незапослених на евиденцији ове 
филијале је 11.495, од чега је 6.406 лица из 

општине Вршац, 3.529 из општине Бела Црк-
ва и 1.560 из општине Пландиште

 Отварање погона значи 50 нових
радних места

   Премијер Србије Александар Вучић 31. маја обишао 
је новоизграђени погон за производњу ампула у фабрици 
лекова „Хемофарм“ у Вршцу и поручио да ће држава учи-
нити све како би у Србији пословни амбијент остао стаби-
лан, што страни инвеститори највише очекују.
Након обиласка погона вредног 4,37 милиона евра, Вучић 
је истакао да је поносан на рад српских инжењера, а по-
себно што ће ове године немачка компанија уложити 22 
милиона евра, уместо досадашњих 15 милиона.
   „Отварање овог погона значи 50 нових радника. Штада 
група има 2.123 запослених у целој Србији, док је у Вршцу 
1.700“, рекао је Вучић.
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особе са инвалидитетом, уз посредовање и субвенцију НСЗ и 
презадовољни су новим радницима, због чега су и ове године 
наставили сарадњу са нама. Новембра прошле године Фрезе-
нијус је отворио нови производни погон, у коме је упослена 
нова радна снага, за чије ангажовање су коришћене услуге 
професионалне селекције, као и услуге посредовања. У више 
наврата смо добили похвале да кандидати који су селектова-
ни и послати на разговор у великој мери задовољавају њи-
хове захтеве и да су презадовољни селекцијом коју вршимо. 

У прилог овоме говори чињеница да су на сајму који је 
одржан 12. маја исказали потребу за запошљавањем још 200 
радника. У овој компанији се надају да ће до октобра месеца 
попунити капацитет новог погона.

Једна од специфичности вршачке општине је и по-
стојање Технолошког парка?

Реч је о јединственом примеру заједничке иницијативе 
приватног и јавног сектора у Србији. Први је овакве врсте у 
Србији. Тренутно у Технолошком парку, поред немачке ком-
паније Фрезенијус медикал кер, послује и италијанска Lamp 
San Prospero, затим Zannini east и Оfficina game east, Hiteam, 
Meга Пак. Недавно је кренуо са пословањем и Бизнис инкуба-
тор центар, у који је тренутно усељено шест домаћих фирми 
у развоју, које ће радити као добављачи ових великих инвес-

титора. Поред поменутих, још неколико мултинационалних 
компанија овде гради своје производне погоне. Планирано 
је да у наредних четири до пет година на простору Индус-
тријско-технолошког парка буде запослено око 1.000 људи. 

На мајском сајму запошљавања, одржаном у Хоте-
лу „Србија“, учествовао је 31 послодавац. Чија понуда 
се посебно истакла и које струке су биле најтраженије?

Поред Фрезенијуса учествовали су и Хемофарм АД, 
Swisslion, Кондивик услуге, A&G Polyart, МТР „Соларевић“, Месо 
Месо, Мега Пак, Електрометал плус, Металинг, ДОО „Брег“, 
Пекара „1. мај“, Gomex, TCS S.E. EUROPE, EIPIX entertainment, 
Gastro Service, MBV Вршац... Тражили су раднике хемијске 
струке, технологе, фармацеуте, менаџере, прехрамбене тех-
нологе, инжењере електротехнике, машинске инжењере, би-
отехнологе, економисте, комерцијалисте, раднике електро и 
машинске струке, касире, продавце, млинаре, месаре, радни-
ке у производњи, конобаре, куваре...

На сајму су учествовале и фирме из новоотвореног Биз-
нис инкубатор центра, који је отворен у Технолошком пар-
ку, на основу пројекта прекограничне сарадње са суседном 
Румунијом, под називом „Подршка малим и средњим пре-
дузећима (МСП) кроз развој Е-пословне инфраструктуре у 
Округу Тимиш и суседом српском округу“. НСЗ Филијала 

Вршац била је део тог пројекта кроз пружање помоћи у орга-
низовању обука за предузетништво. Неке од фирми из Биз-
нис инкубатор центра исказале су потребу за запошљавањем 
на нашем сајму. 

Кроз реализацију овог пројекта решиће се и следећи 
проблеми: недостатак знања и вештина о стварном начину 
управљања МСП и маркетингу у складу са стандардима ЕУ, 
затим неспособност МСП да усвоје ове технологије у својим 
производним процесима, као и недостатак иницијативе МСП 
да представе своје производе и услуге у иностранству и са-
мог одсуства МСП на тржишту ЕУ.

Каква је сарадња службе за запошљавање са ло-
калним самоуправама?

Имамо одличну сарадњу са локалним самоуправама 
Вршац, Бела Црква и Пландиште. Један од резултата те са-
радње је и оснивање Регионалног савета за запошљавање и 
усвајање Регионалног акционог плана запошљавања (РАПЗ) 
за 2015. годину, којим је предвиђено спровођење јавних ра-
дова на територији ове три општине, за шта је издвојено из 
буџета локалних самоуправа 1.750.000 динара. Надам се 
даљој успешној сарадњи - закључује Наташа Вулић, дирек-
торка Филијале Вршац Националне службе за запошљавање.

Јуна 2014. на Сајму запошљавања у Вршцу 
било је 47 понуђених радних места, у окто-

бру 133, док је на овогодишњем мајском сајму 
понуђено чак 345 радних места 

Највећи број незапослених има завршену 
средњу школу - 5.488, без квалификација и 

нискоквалификованих - 4.877, док је високооб-
разованих 1080

Зорица Милошевић

 Реч послодаваца:
ТЕШКО ЈЕ НАЋИ КВАЛИТЕТНОГ РАДНИКА 

    Jeдан од становника Бизнис инкубатор центра је и по-
родична фирма A&G Polyart doo, која је вишегодишњи 
корисник услуга Националне службе за запошљавање. 
Директор фирме Александар Трифунов изузетно је за-
довољан сарадњом са вршачком филијалом.
   „Већ неколико година сарађујемо са службом за запо-
шљавање у Вршцу. До сада смо користили програме за 
ангажовање приправника и субвенције за отварање но-
вих радних места за више од 10 радника. Наша фирма се 
бави производњом фармацеутске амбалаже и лаборато-
ријског потрошног материјала. Део производње нам је 
усмерен на снабдевање компаније Хемофарм. У наред-
ном периоду имамо у плану проширење производње и 
запошљавање још минимум пет радника. Изненађен сам 
чињеницом да је на евиденцији незапослених веома вели-
ки број младих. На основу сопственог искуства могу рећи 
да они веома често нису ни заинтересовани да раде, те 
да је тешко наћи квалитетног радника“, каже Трифунов.
    Фирма ДААП доо из Јерменоваца бави се производњом 
одевних предмета за инострано тржиште. Директор 
Предраг Вукчевић каже да се сусреће са великим про-
блемом приликом запошљавања радника: „Тренутно имам 
15 радника у производњи. С обзиром на потребе тржишта 
планирам да проширим производњу и упослим још мини-
мум 15 радника, али на територији општине Пландиште је 
велики проблем наћи квалификоване шиваче, као и људе 
који су спремни да раде и науче да се баве овим послом. 
Из тог разлога планирам да нови погон отворим у Белој 
Цркви, где сам тренутно у преговорима око изнајмљи-
вања пословног простора. Уколико све буде како смо пла-
нирали, желимо да користимо и програме које нуди НСЗ, 
посебно програм обуке за познатог послодавца“.
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Више од половине запослених у државном сектору у 
Србији ради у ресорима просвете и здравства, однос-
но скоро 270.000 од укупно пола милиона, колико се 
бележи радних места у држави, показују статистички 

подаци објављени на сајту Министарства државне управе и 
локалне самоуправе. Министарство просвете и науке броји 
готово 140.000 запослених, међу којима око 20.000 ради на 
два или више радних места, док ресор здравља има 127.642 
радна места, 45.020 je радних места у МУП-у, у ресорима рада 
и правде - 17.770 и 17.225, а у Министарству финансија 11.033. 
Биланс у пољопривреди је скоро 6.000, грађевинарству и сао-
браћају више од 3.500, култури и информисању скоро 3.000, а 
у Министарству спољних послова 1.199 радних места. 

Мање од хиљаде броје министарства: привреде (639), 
трговине и телекомуникација (835), државне управе (414), 
омладине и спорта (303) и рударства и енергетике (135), 
док је у Министарству одбране то поверљива информација. 
Према подацима Министарства државне управе, у председ-
ништву постоје 104 радна места, у Влади Србије 2.870, а у ло-
калним самоуправама 77.638, од чега 30.852 у управи и више 
од 46.000 у установама.

У правосуђу постоји више од 3.500 радних места, мисли 
се на судије и тужиоце, у законодавној грани власти 822, у 
независним телима и самосталним органима 719, а у другим 
институцијама 79. У јавним сервисима (РТС и РТВ) преброја-
но је 4.059 радних места. 

Министарка државне управе и локалне самоуправе 
Кори Удовички саопштила је да је број запослених у држав-
ном сектору у децембру 2014. године износио 493.505, без 
јавних предузећа, што су поуздани али не и тачни подаци, 
јер би тачни били само ако бисмо имали регистар запосле-
них. Она је уједно најавила да ће ове године број у државном 
сектору морати да се смањи за више од 9.000 - 4.600 у ресору 
извршне власти, односно у оквиру министарстава и 4.478 у 
локалним самоуправама, док се очекује и да се један одсто 
запослених пензионише.

„У односу на број становника немамо превелики број 
запослених у државном сектору. Имамо седам запослених 
на 100 становника, док многе чланице Европске уније имају 
осам. Проблем је, међутим, у лошој структури запослених. 
Имамо примере да преквалификовани раде послове које би 
могли да раде и људи са нижим квалификацијама. Такође, 
имамо превелики број руководилаца у односу на број извр-
шилаца, па су данас неки сами себи шефови. Томе ће морати 
да дође крај“, истакла је Удовички.

Најбројнији органи који се налазе у саставима министар-
става су: Централа Пореске управе са око 6.000 радних места, 
Управа царина са 2.766 и Управа за трезор са 1.184, сва три у 
оквиру Министарства финансија. Од посебних организација 
издвајају се Републички хидрометеоролошки завод, који 
запошљава 4.418 лица, али у тај број улазе и противградни 

стрелци ангажовани по уговорима. Следи Републички гео-
детски завод - скоро 3.000, затим ПИО фонд броји скоро 3.500 
места, РФЗО 2.750, а Национална служба за запошљавање 
близу 2.000.

Једном основане институције тешко умиру

За годину дана број запослених у разним агенцијама 
смањен је за око 1.700, а процене су да још има простора за 
отпуштање. Економиста Љубомир Маџар каже да је у ве-
ликом броју случајева Србија да би испунила критеријуме 
Европске уније морала да оснива поједине агенције.

„Наш преговарачки капацитет је објективно условљен. 
Ми смо сиромашна земља, лишена добре економске перспек-
тиве“, каже Маџар и додаје да је истина да једном основане 
институције тешко умиру. Да по томе ипак нисмо јединстве-
ни, Маџар као пример наводи да је италијанско министар-
ство колонија постојало још педесетак година након што је 
Италија изгубила своју последњу колонију.

Према подацима Министарства државне управе и ло-
калне самоуправе, у агенцијама ради око 32.000 људи. У од-
носу на децембар 2013., на крају 2014. године број запослених 
у њима смањен је за око 1.700 људи. Смањење броја агенција 
тема је годинама и мада се својевремено најављивало да ће 
бити преполовљен број од 130 разних агенција, до тога никад 
није дошло. Данас их постоји 98.

Број радника повећале су и независне институције, по-
пут Државне ревизорске институције и Агенције за борбу 
против корупције. Спорна Агенција за управљање лукама је 
током 2014. године, на пример, повећала број запослених. У 
Криминалистичко-полицијској академији број запослених је 
знатно мањи (са 361 на 199), у Правосудној академији такође, 
а и Повереник за заштиту равноправности у великој мери је 
смањио број запослених (са 40 на 28).

У Министарству државне управе и локалне самоуправе 
најављују да ће ове и целе следеће године, уз подршку Европ-
ске уније и Светске банке, радити на функционалним анали-
зама, које ће обухватити и све облике агенција, без обзира на 

ТЕМА БРОЈА   Више од половине запослених у државном сектору ради у ресорима 
просвете и здравства

Најбројнији органи који се налазе у саставима 
министарстава су: Централа Пореске управе са 

око 6.000 радних места, Управа царина са 2.766 
и Управа за трезор са 1.184 - сва три у оквиру 

Министарства финансија

Има примера да преквалификовани раде послове 
које би могли да раде и људи са нижим квалифи-

кацијама. Такође, превелик је број руководилаца у 
односу на број извршилаца, па су данас неки сами 

себи шефови

ПРЕБРОЈАВАЊЕ ПРЕКОБРОЈНИХ
Републички хидрометеоролошки завод запошљава 4.418 људи, али у тај број улазе и противградни 

стрелци ангажовани по уговорима. У агенцијама ради 32.607 људи, али их је на крају 2014. било 1.700 
мање него децембра 2013. Србија има седам запослених на 100 становника, док многе чланице ЕУ 

имају осам. Главни проблем у лошој структури запослених
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њихов статус, како би се утврдила оправданост њихове улоге 
и места у систему, проблеми у организационим облицима, 
односима са министарствима, одговорности, статусу запос-
лених, укључујући и плате.

Проблем који мучи јавност и пореске обвезнике пре све-
га лежи у чињеници да запослени у некима од ових агенција 
имају далеко веће плате од запослених у државној управи, а 
да је њихова одговорност, како институционална, тако и ин-
дивидуална, веома упитна и проверава се само про форме, 
кажу у овом министарству.

На леду и фирме и радници

Како је и најављено, држава од почетка јуна више не 
штити од могуће принудне наплате 43 предузећа у реструк-
турирању. На леду су остали: ИМТ - који дугује 90 милиона 
евра, ИМР - са дугом од 65 милиона евра, потом „Просвета“, 
БИП, Предузеће за путеве „Београд“, „Дневник“, „Вршачки ви-
ногради“, ПИК Земун, „Јагодинска пивара“, „Желвоз“, „Утва“... 
Како се њихова дуговања мере стотинама милиона евра, по-
вериоци могу одмах да их гурну у стечај или да им репро-
грамирају дугове.

„Повериоци ће сами проценити да ли им је исплативије 
да ова предузећа не блокирају или да их блокирају и тиме 
створе предуслове за покретање стечајног поступка. Недав-
но је разговарано са руководствима и синдикатима и суге-
рисано им је како да у овом процесу штите имовину и прођу 
што безболније“, каже Драган Стевановић, државни секре-
тар у Министарству привреде. У овим предузећима ради око 

5.000 људи, а у наредних месец дана у њима ће бити спрове-
ден социјални програм.

Ипак, свако предузеће је прича за себе. У некима се про-
блем дугова може решити кроз реорганизацију пословања, 
што би фирмама које имају какву-такву тржишну перспек-
тиву омогућило да договоре репрограм и наставе да раде уз 
отплаћивање дугова.

„Вршачки виногради“, на пример, добро послују, лик-
видни су, редовно исплаћују плате и немају хипотеку на 
имовини, али би о главу могли да им се обију проблеми које 
им је оставио бивши власник, са којим је раскинута прива-
тизација.

Јон Попов, председник Синдиката „Вршачких виногра-
да“, моли државу да их некако сачува још који месец, док 
прође берба грожђа, када планирају да пронађу стратешког 
партнера. Процењена вредност овог предузећа је 29 милиона 
евра.

Око 250 запослених у Јагодинској пивари протестовало 
је због одлуке Агенције за приватизацију да се пивара не 
нађе у групи заштићених фирми. Председник штрајкачког 
одбора Југослав Ђурђевић изјавио је за „Танјуг“ да пивара 
није добила обавест да их је било ко блокирао.

„Нисмо у блокади, имамо договор са повериоцима да нас 
не блокирају“, рекао је Ђурђевић и додао да се производња 
одвија по плану, као и испорука пива и безалкохолних напи-

така купцима. Највећи дуг пиваре је према држави - Порес-
кој управи, те Ђурђевић додаје да и од ове институције имају 
обећање да их неће блокирати. 

„Имамо 270 радника, сви примају редовне плате, једино 
нам није уплаћиван допринос последње четири године. Има-
мо производњу“, каже Ђурђевић. 

Директор производње Јагодинске пиваре Малиша Ми-

лошевић истакао је да је ова пивара прошле године про-
извела 50.000 хектолитара пива, од чега су радницима ис-
плаћиване плате.

„Никада нисмо имали субвенције од државе, за разлику 
од неких других“, рекао је Милошевић новинарима.

Заједнички именитељи већини од поменуте 43 фирме 
су трајна неспособност плаћања, необављање делатности, 
енорман губитак изнад висине капитала и на крају стечај. 
У случају отварања стечаја повериоци морају да се обрате 
Привредном суду, који покреће поступак и за стечајног уп-
равника именује Агенцију за приватизацију, на којој је да 
утврди да ли предузеће може да иде у реорганизацију или 
банкрот. Уколико су повериоци активни и заинтересовани 
да се одређено предузеће кроз реорганизацију оспособи да 
послује, усваја се план реорганизације и имовина се ставља у 
функцију. Радници, део опреме и имовине могу бити издвоје-
ни у друго предузеће, које ће наставити са радом.

Ако се закључи да реорганизација није могућа, отвара 
се поступак банкротства, али и у том поступку је могуће ићи 
на продају правног лица у стечају, функционалног дела или 
распродају имовине. Распродаја појединачне имовине је по-
следња могућност, јер траје дуго и прилично је скупа. Про-
даја правног лица је лакша и бржа варијанта. Купци су често 
заинтересовани за куповину из стечаја, управо зато што ку-
пују предузећа очишћена од обавеза и терета.

Предузећа која имају тржишни потенцијал, кадрове 
и производњу, али због дугова нико није хтео да их купи, 
могу кроз стечај да покрену унапред припремљен план ре-
организације (УППР). То је један облик новог уговора између 
привредног субјекта и свих поверилаца, где се конвертује 
дуг у капитал, отписују дуг и камате, одлаже плаћање или 
спроводи било која друга мера уступања којом се даје шан-
са привредном субјекту да настави да живи. Суштина је да 
се повериоци кроз план боље намире него када би отишли у 
класично банкротство. С тим што УППР могу да покрену само 
привредни субјекти, али не и повериоци.

Министарство просвете и науке броји гото-
во 140.000 запослених, међу којима око 20.000 

ради на два или више радних места, док ресор 
здравља има 127.642 радна места

Весна Пауновић
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На Сајму запошљавања у Звечану, одржаном 4. јуна, у 
организацији Филијале Косовска Митровица НСЗ и 
Привременог органа општине Косовска Митровица, 
понуђено је 70 радних места. Тражени су радници у 

области угоститељства, трговине, фармацеутски техничари, 
затим у области рударства, машинства и у другим делатнос-
тима.

Манифестацију је отворио директор Националне службе 
за запошљавање Зоран Мартиновић, нагласивши да су сај-
мови само један од начина да се дође до посла. Подсетио је 
све који желе да започну сопствени бизнис да је и даље акту-
елан јавни позив за самозапошљавање, а послодавце позвао 
да се добро информишу о свим подстицајним и финансијс-
ким мерама НСЗ, чији је основни циљ помоћ при укључи-
вању у свет рада.

„За сваког човека у Србији једна од највећих вредности је 
радно место, а у нашој јужној покрајини та вредност посебно 
добија на значају. Зато бих желео да данашњи сајам буде ме-
сто на коме ћете започети посао од кога ћете живети, издр-
жавати себе и чланове своје породице. Видим много младих 
људи и драго ми је што су преузели своју судбину у своје руке 
и што активно траже посао“, истакао је Мартиновић.

Најављено је и скоро расписивање јавног позива за реа-
лизацију јавних радова.

„Постоји велика могућност да се у Косовској Митрови-
ци и Звечану удруже средства са локалном самоуправом. 
Општина Косовска Митровица је издвојила три милиона ди-
нара, ми ћемо дати 3,6 милиона, Звечан је издвојио милион, 
а НСЗ ће дати 1,2 милиона динара. Овај буџет омогућиће да 
се велики број људи укључи у програм стручне праксе, јавне 
радове или неке друге мере“, истакао је директор НСЗ.

Верица Ћеранић, директорка Филијале НСЗ Косовска 
Митровица, захвалила се свим институцијама и локалним 
самоуправама на помоћи у решавању проблема незапосле-

ности на овом подручју. Позвала је незапослена лица која 
желе да отпочну сопствени бизнис да посете Пословни цен-
тар, а послодавце заинтересоване за отварање нових радних 
места да учествују на јавним позивима и конкурсима НСЗ. 

„У општини Косовска Митровица проблем је висока сто-
па незапослености. У 2014. години општина је за 142 младих 
омогућила стручно оспособљавање кроз стручну праксу, 
кроз Локални акциони план запошљавања уз самофинан-
сирање. Овај сајам и активне мере које реализује НСЗ омо-
гућиће да почетком јула ангажујемо 75 лица кроз јавне ра-
дове, младе људе који су дуго на евиденцији. Препознавање 
потреба привреде, улагање у потенцијале које север Косова и 
Метохије има, јесте оно на чему ће Привремени орган општи-
не и убудуће радити“, рекао је Александар Спирић, пред-
седник Привременог органа општине Косовска Митровица.

ЛАКШЕ ДО ПОСЛА   Сајам запошљавања у Звечану

У Суботици одржан Међународни и регионални сајам привреде „СуСајам 2015“

ПОНУЂЕНО 70 РАДНИХ МЕСТА

ОСНАЖИВАЊЕ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА

Сајам и активне мере које реализује НСЗ омогућиће да се почетком јула кроз 
јавне радове ангажује 75 младих људи који су дуго на евиденцији

Сајам окупио 230 излагача из Србије, Мађарске, Републике Српске, Хрватске, 
Румуније, Црне Горе, Чешке...

Наташа Миленковић 

Елвира Сечи Ердман 

У Хали спортова одржан је девети Међународни и регионални сајам привреде „СуСајам 2015“, који је окупио 230 излага-
ча из Србије, Мађарске, Републике Српске, Хрватске, Румуније, Црне Горе, Чешке... 

„Сајам је увек био место сусрета привредника из државе и земаља региона, манифестација на којој се размењују 
искуства, идеје, пословне енергије, контакти и јача привредна сарадња“, истакао је градоначелник Суботице Јене Ма-

глаи приликом отварања сајма. 
Сајам је тематски био усмерен на енергетску ефикасност као виталну категорију која се не односи само на грађевинар-

ство, него и на све сфере управљања и коришћења енергије. Ако желимо да у скорој будућности направимо озбиљан искорак 
у оснаживању малих и средњих предузећа, оваква сајамска манифестација треба да буде ефикасна алатка у остваривању тог 
циља, не само за регион Суботице већ и много шире.

„Резултат добре сарадње Републике Српске и Републике Србије, привредних комора, пословне заједнице у целини, па 
и градова Суботице и Бањалуке је партнерство на овом сајму“, нагласио је Борко Ђурић, председник Привредне коморе 
Републике Српске. 

Суботичка филијала НСЗ на Сајму привреде са Градском управом и ову прилику је искористила да успостави нове кон-
такте са послодавцима.
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Oпшти услови огласа/конкурса 

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

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

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

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

- провера радних способности није предвиђена.

У ОВОМ БРОЈУ

СЛОБОДНИХ РАДНИХ 
МЕСТА

265

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.



   |  Број 625 | 10.06.2015. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs10 

     Администрација и управа

БЕОГРА Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 
ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ

ОДУЗЕТОМ ИМОВИНОМ

На основу чл. 54 и 55 Закона о државним службеницима („Служ-
бени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 
64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09 и 99/2014), чл. 17 став 1 и 
18, 19, 20 и 21 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса 
за попуњавање радних места у државним органима („Службе-
ни гласник РС“ бр. 41/07 и 109/09-измене и допуне) и Закључка 
комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додат-
но радно ангажовање код корисника јавних средстава 51, број 
112-5184/2015 од 28. маја 2015. године, Дирекција за управљање 
одузетом имовином оглашава 

ЈАВНИ КОНКУРС

I Орган у коме се радно место попуњава: Министарство 
правде - Дирекција за управљање одузетом имовином, Београд, 
Немањина 22-26

II Радно место које се попуњава:

1. Радно место зa подршку пословима 
процене вредности одузете имовине, млађи 

саветник
Група за послове процене вредности одузете 

имовине, Oдељење за преузимање одузете имовине 
- Сектор за преузимање и управљање одузетом 
имовином у Дирекцији за управљање одузетом 

имовином
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне области правне 
науке или економске науке у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
на мастер академским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање 4 године или специја-
листичким студијама на факултету; положен државни стручни 
испит, 1 година радног искуства у струци или најмање 5 година 
радног стажа у државним органима, познавање рада на рачунару

У изборном поступку проверавају се: стручна знања из 
области преузимања и управљања одузетом имовином - усме-
но (познавање Закона о одузимању имовине пристекле из кри-
вичног дела, Закона о извршењу и обезбеђењу, Законика о кри-
вичном поступку и Закона о привредним друштвима), познавање 
рада на рачунару - практичним радом на рачунару и вештина 
комуникације - усмено (интервју).

III Трајање рада и место рада: Рад на радном месту засни-
ва се на неодређено време. Место рада је: Београд, Немањина 
22-26.
УСЛОВИ
1. Рок за подношење пријава на конкурс и садржина 
пријава: Кандидати су дужни да своје пријаве на конкурс доста-
ве у року од 8 дана. Рок за подношење пријава почиње да тече 
наредног дана од дана када је јавни конкурс оглашен у перио-
дичном издању огласника Националне службе за запошљавање. 
Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и 
место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке 
о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања. 

2. Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: 
- уверење о држављанству
- извод из матичне књиге рођених

- диплома којом се потврђује стручна спрема 
- фотокопија радне књижице оверена у суду или општини
- биографија
- доказ да лице није осуђивано и да није под истрагом
- оригинал доказа о положеном државном стручном испиту за 
рад у државним органима или фотокопија оверена у суду или 
општини и 
- доказ о радном искуству у струци (потврде бивших послодаваца 
или уговори о раду). 

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо 
уверења 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.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је овере-
на у суду или код јавног бележника.

3. Остали општи услови за запослење: држављанство Репу-
блике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику кон-
курса раније није престајао радни однос у државном органу због 
теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на 
казну затвора од најмање шест месеци.

4. Адреса на коју се подносе пријаве на конкурс: Дирек-
ција за управљање одузетом имовином, Немањина 22-26, 11000 
Београд, са назнаком: „За јавни конкурс - назив радног места на 
које се конкурише“.

5. Са кандидатима чије пријаве буду благовремене, допуштене, 
разумљиве, потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и 
који испуњавају услове за оглашено радно место, провера струч-
них оспособљености, знања и вештина које се вреднују у избор-
ном поступку и то провера знања рада на рачунару - практичним 
радом на рачунару, биће обављена почев од 01. јулa 2015. годи-
не, са почетком у 9 часова, у просторијама Службе за управљање 
кадровима у Београду, Булевар Михајла Пупина 2 (Источни улаз, 
други спрат) и просторијама Дирекције за управљање одузетом 
имовином у Београду, Немањина 22-26. О тачном датуму и вре-
мену учесници конкурса ће бити благовремено обавештени на 
контакт бројеве телефона и адресе које наведу у својим прија-
вама.

6. За сва лица која буду уврштена на листу за пријем у радни 
однос у Дирекцији за управљање одузетом имовином, биће спро-
ведена безбедносна провера од стране надлежног органа. 

7. Лице задужено за давање обавештења о јавном кон-
курсу: Невена Миловановић, број телефона: 011/3622-460.

НАПОМЕНЕ
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном орга-
ну подлежу пробном раду у трајању од шест месеци. Кандида-
ти без положеног државног стручног испита за рад у државним 
органима примају се на рад под условом да тај испит положе до 
окончања пробног рада. Неблаговремене, недопуштене, нера-
зумљиве или непотпуне пријаве, уз које нису приложени сви тра-
жени докази у оригиналу или фотокопији овереној у суду или код 
јавног бележник, биће одбачене закључком конкурсне комисије.

Овај оглас се објављује на интернет презентацији Министарства 
правде, интернет презентацији Службе за управљање кадрови-
ма www.suk.gov.rs, порталу е-управе, на огласној табли, интернет 
презентацији и у периодичном огласнику Националне службе за 
запошљавање.

Администрација и управа 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

На основу чл. 54 и чл. 55 Закона о државним службеницима 
(„Службени гласник РС“, број 79/05, 81/05-исп., 83/05-исп., 64/07, 
67/07- исп., 116/08, 104/09 и 99/14), чл. 17 став 1, чл. 18 став 
2, чл. 19 став 2, чл. 20 и чл. 21 Уредбе о спровођењу 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 јав-
них средстава 51, број: 112-5184/2015 од 28. маја 2015. године, 
Министарство правде оглашава 

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У 

МИНИСТАРСТВУ ПРАВДЕ

I Орган у коме се радно место попуњава:  Министарство 
правде, Београд, Немањина 22-26

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за поступање у вези са 
поднетим притужбама и представкама на 

рад правосудних органа
Одељење за надзор у правосудним органима, Сектор 

за правосуђе
1 извршилац - разврстано у звање саветник

Услови: стечено високо образовање из научне области правне 
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 4 године 
или специјалистичким студијама на факултету, положен држав-
ни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци, 
познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање рада на 
рачунару - провера практичним радом на рачунару; стручна 
знања (Закон о уређењу судова, Закон о судијама и Закон о јав-
ном тужилаштву) - усменo и вештина комуникације - усмено.

2. Радно место за подршку у управним и 
статистичко-евиденционим пословима
Одељење за правосудне професије, Сектор за 

правосуђе
1 извршилац - разврстано у звање млађи саветник

Услови: стечено високо образовање из научне, односно струч-
не области из поља друштвено-хуманистичких наука на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодо-
ва, мастер академским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање 4 године или специја-
листичким студијама на факултету, положен државни стручни 
испит, 1 година радног искуства у струци или најмање 5 година 
радног стажа у државним органима, познавање рада на рачуна-
ру.

У изборном поступку проверавају се: познавање рада на 
рачунару - провера практичним радом на рачунару; стручна 
знања (Закон о уређењу судова, Закон о јавном бележништву и 
Закон о извршењу и обезбеђењу) - усменo и вештина комуника-
ције - усмено.

3. Радно место за нормативне послове из 
области организације и рада правосудних 

органа
Група за организационе прописе, Одељење за 

нормативне послове, Сектор за нормативне послове 
и међународну правну помоћ

1 извршилац - разврстано у звање самостални 
саветник

Услови: стечено високо образовање из научне области правне 
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 4 године 
или специјалистичким студијама на факултету, положен држав-
ни стручни испит, најмање 5 година радног искуства у струци, 
познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање рада на 
рачунару - провера практичним радом на рачунару; стручна 
знања (Закон о уређењу судова, Закон о судијама и Закон о јав-
ном тужилаштву) - усменo и вештина комуникације - усмено.

4. Радно место интерног ревизора
Група за интерну ревизију Управе за извршење 

кривичних санкција, Одељење за интерну ревизију
1 извршилац - разврстано у звање саветник

Услови: стечено високо образовање из научне области правне 
науке или економске науке на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факул-
тету; положен стручни испит за овлашћеног интерног ревизора 
у јавном сектору; положен државни стручни испит; најмање 3 
године радног искуства у струци на пословима ревизије, интерне 
контроле, финансијске контроле или рачуноводствено-финан-
сијским пословима; познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање рада на 
рачунару - провера практичним радом на рачунару; стручна 
знања (Закон о буџетском систему, Правилник о заједничким 
критеријумима за организовање и стандардима и методолош-
ким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије 
у јавном сектору и Правилник о заједничким критеријумима и 
стандардима за успостављање, функционисање и извештавање 
о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору) 
- усменo и вештина комуникације - усмено.

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА

III Трајање рада и место рада: Рад на свим радним местима 
заснива се на неодређено време и место рада за сва радна места 
је Београд, Немањина 22-26.

IV 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 
дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора 
од најмање шест месеци.

V Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: 
потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству (у пријави назначити радно место на које се 
конкурише); уверење о држављанству, у оригиналу или овере-
ној фотокопији; извод из матичне књиге рођених, у оригиналу 
или овереној фотокопији; оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема; оверена фотокопија радне књижице; 
доказ о положеном државном стручном испиту за рад у држав-
ним органима, у оригиналу или овереној фотокопији (кандидати 
са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном 
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државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосуд-
ном испиту); доказ о радном искуству у струци (потврде, решења 
и други акти из којих се види на којим пословима и са којом струч-
ном спремом је стечено радно искуство, у оригиналу или овереној 
фотокопији); доказ о положеном испиту за овлашћеног интерног 
ревизора у јавном сектору, у оригиналу или овереној фотокопији 
(само за радно место под редним бројем 4).

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо 
уверења 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.

Кандидати који конкуришу на више радних места подносе поје-
диначне пријаве за свако радно место на које конкуришу у којима 
наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне 
пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази 
у оригиналу или овереној фотокопији оверени у општини, суду 
или код јавног бележника, биће одбачене закључком конкурсне 
комисије.

VI Рок у коме се подносе пријаве на јавни конкурс: Кан-
дидати су дужни да своје пријаве на конкурс доставе у року од 
8 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана оглашавања 
јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне служ-
бе за запошљавање.

VII Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс: 
Министарство правде, Београд, Немањина 22-26, са назнаком: 
„За јавни конкурс“, са називом радног места на које се конкурише.

VIII Лице задужено за давање обавештења о јавном кон-
курсу: Тања Милановић, контакт телефон: 011/3622-159.

IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата 
у изборном поступку: Са кандидатима чије су пријаве благо-
времене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз које су приложени 
сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашена радна 
места, провера стручних оспособљености, знања и вештина које 
се вреднују у изборном поступку, и то провера знања рада на 
рачунару - практичним радом на рачунару, обавиће се у просто-
ријама Службе за управљање кадровима, Булевар Михајла Пупи-
на 2, Нови Београд, почев од 1. јула 2015. године, са почетком 
у 9:00 часова, о чему ће учесници конкурса бити обавештени 
телефоном или телеграмом на бројеве или адресе које су навели 
у пријави. Са кандидатима који успешно заврше проверу позна-
вања рада на рачунару, провера других стручних оспособље-
ности, знања и вештина наведених у тексту огласа обавиће се 
у Министарству правде, Београд, Немањина 22-26, с тим што ће 
кандидати о датуму и времену бити накнадно обавештени теле-
фоном или телеграмом на бројеве или адресе које су навели у 
пријави.

НАПОМЕНЕ: Кандидати који први пут заснивају радни однос у 
државном органу подлежу пробном раду у трајању од шест месе-
ци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају 
се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног 
рада. 

Кандидат који нема положен испит за овлашћеног интерног 
ревизора у јавном сектору прима се на рад и може обављати 
послове овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору најдуже 
годину дана од дана завршетка обуке коју организује Централна 
јединица за хармонизацију Министарства финансија, у ком року 
је дужан да положи испит (ова напомена се односи само за радно 
место под редним бројем 4.)

Овај оглас објављује се на интернет презентацији Министарства 
правде, интернет презентацији Службе за управљање кадрови-
ма, на порталу е-управе, на огласној табли, интернет презента-
цији и периодичном издању огласа Националне службе за запо-
шљавање.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА

На основу чл. 54 и 55 Закона о државним службеницима („Служ-
бени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 
64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), чланa 41 став 2 
Закона о спољним пословима („Службени гласник РС“, бр. 16/07, 
126/07 - испр. и 41/09), члана 17 став 1, члана 18 став 2, члана 
20 ст. 1 и 2 Уредбе о спровођењу 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-
1195/2015 од 4. фебруара 2015. године, Министарство спољних 
послова оглашава 

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПРИЈЕМ 10 ПРИПРАВНИКА ЗА РАД НА

ДИПЛОМАТСКО-КОНЗУЛАРНИМ ПОСЛОВИМА 

За учешће на конкурсу може да се пријави кандидат који испуња-
ва следеће услове:

Општи услови: држављанство Републике Србије; да је учесник 
конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао 
радни однос у државном органу због теже повреде дужности из 
радног односа; да није осуђиван на казну затвора од најмање 
шест месеци. 

Посебни услови: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља друштве-
но-хуманистичких наука на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на 
факултету; информисаност из области спољне политике, међу-
народних односа, међународног права и система државне управе 
Републике Србије; знање једног од званичних језика Уједињених 
нација (енглески, француски, шпански, руски, кинески, арапски) 
на нивоу B2 (Vantage: напредни ниво); познавање основних про-
грама за рад на персоналном рачунару; задовољавајуће пси-
хофизичке способности и психичка стабилност, као и вештина 
комуникације.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава 
са биографијом (са фотографијом, адресом становања, и-мејл 
адресом, бројем телефона); оригинал или оверена фотокопија 
уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија 
извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе 
или уверења којим се потврђује стручна спрема; оверена фото-
копија радне књижице - стране од 1 до 7 (кандидати који у рад-
ној књижици имају уписан радни стаж потребно је да доставе 
доказе односно потврде, решења и друге акте из којих се види 
са којим степеном стручне спреме и у којем периоду је стечен 
радни стаж).

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је ове-
рена у општини или суду или од стране јавног бележника.

За све кандидате који испуњавају услове конкурса пред-
виђена је провера: знања из области спољне политике, међу-
народних односа, међународног права и система државне управе 
Републике Србије (писмено и усмено) и вештина комуникације 
(усмено); познавања jeдног од наведених страних језика (пис-
мено и усмено); психолошка процена кандидата - путем стан-
дардизованих тестова и усмено; познавање основних програма 
за рад на персоналном рачунару - практичним радом на рачу-
нару.

Провере знања и вештина обавиће се почев од 23. јула 2015. 
године. Кандидати ће бити обавештени о датуму, месту и време-

Администрација и управа 
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ну на контакте које наведу у својим пријавама (бројеве телефона 
или адресе или и-мејл адресе). 

За све кандидате који су ушли у ужи избор биће организован 
здравствени преглед и безбедносна провера.

Свака фаза наведених провера је елиминаторног карактера. 

Место рада: Београд, Кнеза Милоша 24-26. 

Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 15 
дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у 
периодичном издању огласа Националне службе за запошља-
вање. 

Пријаве слати на следећу адресу: Министарство спољних 
послова Републике Србије, Одељење за персоналне и правне 
послове, 11000 Београд, Кнеза Милоша 24-26, са назнаком: „За 
јавни конкурс за пријем приправника“.

Лица која су задужена за давање обавештења: Милица 
Вучковић и Сања Стојанац, телефон: 011/306-8947 и 011/306-
8549, од 10,00 до 13,00 часова.

НАПОМЕНЕ
Радни однос се заснива у статусу приправника* на одређено вре-
ме у трајању од једне године, ради оспособљавања за рад на 
дипломатско-конзуларним пословима.

*Приправник - Законом 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), између осталог, пропи-
сано је да је приправник лице које први пут заснива радни однос 
у својој струци и оспособљава се за самосталан рад; да се изузет-
но радни однос у статусу приправника може засновати и са лицем 
које је код другог послодавца било у радном односу краће од 
времена утврђеног за приправнички стаж у степену образовања 
који је услов за рад на тим пословима; да се време проведено у 
радном односу код другог послодавца не урачунава у приправ-
нички стаж; да приправнички стаж на радним местима са висо-
ким образовањем траје једну годину; да приправник заснива рад-
ни однос на одређено време, после спроведеног јавног конкурса. 
Приправник полаже дипломатско-конзуларни испит до окончања 
приправничког стажа. 

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 код 
јавног бележника биће одбачене закључком конкурсне комисије. 

Овај оглас објављује се на веб страници Министарства спољних 
послова (www.mfа.rs), на веб страници 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.

Литература коју кандидати могу да користе у припреми за про-
веру знања биће објављена на веб страници Министарства спољ-
них послова (www.mfа.rs).

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

ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

11000 Београд, Македонска 42
тел. 011/3300-682

Послови из грађевинске области
у Одељењу за грађевинске послове, на одређено 
време од 12 месеци, због повећаног обима посла

УСЛОВИ: висока стручна спрема (четворогодишње студије); 
архитектонски или грађевински факултет; положен државни 
стручни испит; пет година радног стажа на истим или сличним 
пословима.

Административно-технички секретар
у Одељењу за грађевинску инспекцију, на одређено 

време од 12 месеци, због повећаног обима посла

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, коришћење рачунара, три 
године радног стажа на истим или сличним пословима.

ОСТАЛО: држављанство Републике Србије; да је кандидат пуно-
летан; да има општу здравствену способност; да није осуђиван за 
кривично дело за безусловну казну затвора од најмање 6 месе-
ци или за кривично дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу. Пријаве са потребним доказима о 
испуњености општих и посебних услова, у оригиналу или овере-
ној копији, подносе се Управи Градске општине Стари град, на 
наведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања огласа, 
а о пријавама ће се одлучити у року од 15 дана од дана истека 
рока оглашавања.

БОР
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ

РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ЗАПОШЉАВАЊЕ
ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ „ЛАК ЖИЦА“ ДОО 

19210 Бор, Зелени булевар 19
тел. 030/457390

e-mail: lzzastita@open.telekom.rs

Директор

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених Законом о радним одно-
сима, кандидати треба да испуњавају следеће услове: да имају 
високу стручну спрему (техничке, правне и економске струке) 
или високу или вишу стручну спрему (дефектолог, психолог и 
социјални радник); радно искуство на руководећим пословима 
најмање 1 година, односно више од 2 године радног искуства; 
да немају забране предвиђене законом, односно да се против 
кандидата не води истрага и да није осуђиван за кривична дела 
која га чине недостојним обављања функције директора. Конкур-
сна пријава за избор кандидата за директора треба да садржи: 
предлог програма рада и развоја Предузећа за професионалну 
рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „Лак 
жица“ ДОО Бор; оверену копију дипломе или уверење о стеченој 
стручној спреми; биографију која мора да садржи елементе који 
доказују стручност, допунска знања и способности, са кратким 
прегледом остварених резултата у раду; уверење о држављан-
ству; доказ о радном искуству у струци - више од 2 године. Напо-
мена: заинтересовани кандидати за израду програма могу добити 
потребну документацију о делатности Предузећа за професио-
налну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом 
„Лак жица“ ДОО Бор, у Служби за персоналне послове. Конкурс 
је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, 
а пријаве са потребном документацијом слати на адресу: Пре-
дузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа 
са инвалидитетом „Лак жица“ ДОО Бор (Служба за персоналне 
послове), Зелени булевар 19, 19210 Бор, lzzastita@open.telekom.
rs, lakzicazastita@gmail.com, тел. 030/457-390.
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КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СЕНТА

24400 Сента, Главни трг 1

На основу члана 9 Закона о радним односима у државним орга-
нима („Службени гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98 - др.закон, 
49/99 - др.закон, 34/01-др.закон, 39/02, 49/05-одлука УСРС, 79/05-
др.закон, 81/05-исп.др.закона и 83/05-исп.др.закона), а у складу 
са Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији рад-
них места у Општинској управи општине Сента бр. 110-13/2012-IV 
од 18.12.2012. године, бр. 110-1/2013- IV од 04.02.2013. године, 
110-7/2014- IV од 31.03.2014. године и 110-12/2014- IV, начелник 
Општинске управе Општине Сента објављује

ОГЛАС

За пријем извршилаца послова на пројекту 
из области јавне набавке - послови 
припреме и обраде јавних набавки

у Одељењу за привреду и финансије, на одређено 
време 3 месеца

Кандидат треба да испуњава следеће опште и посебне услове: да 
је држављанин РС, да је пунолетно лице, да има општу здравстве-
ну способност, да није осуђиван за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које 
га чине неспособним за обављање послова у државном органу, 
високо образовање на основним студијама економског смера у 
трајању од најмање 4 године или њему одговарајућа стручна 
спрема на студијама другог степена (дипломске академске сту-
дије - мастер, специјализоване академске студије, специјалис-
тичке струковне студије), у образовно-научном пољу друштве-
но-хуманистичких наука, једна година радног искуства, положен 
стручни испит за рад у органима државне управе, оспособљеност 
за рад на рачунару и познавање (српског и мађарског) језика 
и писма који су у службеној употреби у општини. Као доказе о 
испуњености услова огласа, уз пријаву кандидат мора да прило-
жи следећу документацију: уверење о држављанству, уверење 
да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затво-
ра од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чине 
неподобним за обављање послова у државном органу, доказ о 
стручној спреми, доказ о положеном стручном испиту и потврду 
о радном искуству. Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана 
објављивања огласа на званичној интернет страници Нацио-
налне службе за запошљавање и на огласној табли Општинске 
управе општине Сента. Одлуку о избору између пријављених 
кандидата доноси начелник Општинске управе Општине Сента, 
у року од 15 дана од дана истека рока за оглашавање. Пријава са 
доказима о испуњавању услова подносе се на адресу: Општинска 
управа Општине Сента, Главни трг 1, 24400 Сента. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

КРАГУЈЕВАЦ
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

34000 Крагујевац, Трг слободе 3
тел. 034/306-161

Радно место за нормативно-правне послове
на одређено време, у Градској управи за послове 
Градоначелника и Градског већа, у Одељењу за 

нормативно-правне послове, ради замене одсутне 
запослене (породиљско одсуство)

УСЛОВИ: Чланом 6 Закона о радним односима у државним орга-
нима прописано је да се у радни однос у државном органу може 
примити лице које испуњава следеће услове: да је држављанин 
Републике Србије; да је пунолетно; да има општу здравствену 
способност; да има прописану стручну спрему; да није осуђива-
но 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; да испуњава друге усло-
ве утврђене законом, другим прописима или актом о системати-
зацији радних места у органу. Поред услова који су предвиђе-
ни чланом 6 Закона о радним односима у државним органима, 
потребно је да кандидат испуњава и посебне услове, који су 
утврђени Правилником о унутрашњој организацији и системати-
зацији радних места у Градској управи за послове Градоначелни-
ка и Градског већа, и то: стечено високо образовање на правном 
факултету, на основним академским студијама у обиму од 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, најмање 1 година радног 
искуства у струци, положен државни стручни испит.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу следеће 
доказе о испуњености услова огласа: оверену фотокопију дипло-
ме о стеченој стручној спреми; извод из матичне књиге рођених; 
уверење о држављанству; уверење о положеном стручном испи-
ту; уверење да се против кандидата не води истрага (основни 
суд); уверење 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 држав-
ном органу (МУП РС, Полицијска управа Крагујевац); оригинал 
лекарског уверења и доказ о радном искуству у струци. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. 
Пријаве са доказима о испуњавању услова достављају се у року 
од 8 дана од дана објављивања огласа, на горенаведену адресу.

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ 
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ

ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
34000 Крагујевац, Трг слободе 3

тел: 034/306-161

Радно место шефа Кабинета
на одређено време од 12 месеци, у Градској управи 

за послове Градоначелника и Градског већа, у 
Кабинету

УСЛОВИ: Чланом 6 Закона о радним односима у државним орга-
нима, прописано је да се у радни однос у државном органу може 
примити лице које испуњава следеће услове: да је држављанин 
Републике Србије, да је пунолетно, да има општу здравствену 
способност, да има прописану стручну спрему, да није осуђи-
вано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 
шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова у државном органу и да испуњава друге усло-
ве утврђене законом, другим прописима или актом о системати-
зацији радних места у органу. Поред услова који су предвиђе-
ни чланом 6 Закона о радним односима у државним органима, 
потребно је да кандидат испуњава и посебне услове, који су 
утврђени Правилником о унутрашњој организацији и системати-
зацији радних места у Градској управи за послове Градоначелни-
ка и Градског већа, и то: стечено високо образовање из правне 
или економске научне области или области техничко-технолош-
ких наука на основним академским студијама у обиму од 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, најмање 5 година радног 
искуства у струци, положен државни стручни испит.

Радно место техничког секретара Кабинета
на одређено време од 12 месеци, у Градској управи 

за послове Градоначелника и Градског већа, у 
Кабинету

УСЛОВИ: Чланом 6 Закона о радним односима у државним орга-
нима прописано је да се у радни однос у државном органу може 
примити лице које испуњава следеће услове: да је држављанин 

Администрација и управа 
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Републике Србије, да је пунолетно, да има општу здравствену 
способност, да има прописану стручну спрему, да није осуђи-
вано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 
шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова у државном органу и да испуњава друге усло-
ве утврђене законом, другим прописима или актом о системати-
зацији радних места у органу. Поред услова који су предвиђе-
ни чланом 6 Закона о радним односима у државним органима, 
потребно је да кандидат испуњава и посебне услове, који су 
утврђени Правилником о унутрашњој организацији и системати-
зацији радних места у Градској управи за послове Градоначелни-
ка и Градског већа, и то: стечено средње образовање друштве-
ног или природног смера (гимназија, економска или друга школа 
природног или друштвеног смера), четврти степен стручне спре-
ме, најмање 6 месеци радног искуства у струци.

Радно место возача
на одређено време од 12 месеци, у Градској управи 

за послове Градоначелника и Градског већа, у 
Кабинету

УСЛОВИ: Чланом 6 Закона о радним односима у државним орга-
нима прописано је да се у радни однос у државном органу може 
примити лице које испуњава следеће услове: да је држављанин 
Републике Србије, да је пунолетно, да има општу здравствену 
способност, да има прописану стручну спрему, да није осуђи-
вано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 
шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова у државном органу и да испуњава друге усло-
ве утврђене законом, другим прописима или актом о системати-
зацији радних места у органу. Поред услова који су предвиђе-
ни чланом 6 Закона о радним односима у државним органима, 
потребно је да кандидат испуњава и посебне услове, који су 
утврђени Правилником о унутрашњој организацији и системати-
зацији радних места у Градској управи за послове Градоначелни-
ка и Градског већа, и то: стечено средње образовање друштве-
ног или природног смера (саобраћајна, гимназија, економска или 
друга школа природног, техничког или друштвеног смера), чет-
врти степен стручне спреме, најмање 1 година радног искуства 
на пословима превоза, положен испит за возаче Б категорије.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу следеће 
доказе о испуњености услова: оверену фотокопију дипломе о 
стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству, уверење о положеном државном струч-
ном испиту, уверење да се против њих не води истрага (основни 
суд), уверење да нису осуђивани за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које 
их чини неподобним за обављање послова у државном органу 
(МУП РС, Полицијска управа Крагујевац), оригинал лекарског 
уверења, доказ о радном искуству у струци, оверену фотоко-
пију возачке дозволе (за радно место возача). Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са 
доказима о испуњености услова достављају се у року од 8 дана 
од дана објављивања огласа, на горенаведену адресу. 

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ 
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ

ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
34000 Крагујевац, Трг слободе 3

тел. 034/306-161

Приправник
на одређено време, у Градској управи за послове 

Градоначелника и Градског већа

УСЛОВИ: Чланом 6 Закона о радним односима у државним орга-
нима прописано је да се у радни однос у државном органу може 
примити лице које испуњава следеће услове: да је држављанин 
Републике Србије; да је пунолетно; да има општу здравствену 
способност; да има прописану стручну спрему; да није осуђива-

но за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 
шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова у државном органу и да испуњава друге усло-
ве утврђене законом, другим прописима или актом о системати-
зацији радних места у органу. Поред услова који су предвиђе-
ни чланом 6 Закона о радним односима у државним органима, 
потребно је да кандидат испуњава и посебне услове, који су 
утврђени Правилником о унутрашњој организацији и системати-
зацији радних места у Градској управи за послове Градоначел-
ника и Градског већа, и то: да имају средњу стручну спрему, без 
радног искуства у степену стручне спреме.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу следеће 
доказе о испуњености услова: оверену фотокопију дипломе о 
стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству, уверење да се против њих не води истра-
га (основни суд), уверење 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 држав-
ном органу (МУП РС, Полицијска управа Крагујевац), оригинал 
лекарског уверења. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање. Пријаве са доказима о испуњености усло-
ва достављају се у року од 8 дана од дана објављивања огласа, 
на горенаведену адресу.

ЛЕСКОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА

ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ
Трг ослобођења бб
тел. 016/875-122

Поништава се оглас објављен у публикацији „Посло-
ви” број 622, од 20.05.2015. године, за радно место: 
Послови личног стања грађана, на одређено време од 
12 месеци због повећаног обима посла, јер није усагла-
шен са условима из члана 29 став 1 тачка 23 Правилни-
ка о унутрашњој организацији и систематизацији радних 
места у Општинској управи Општине Власотинце, бр. 
110-5/09 од 31.12.2009. године.

Администрација и управа 

Посао се не чека, 
посао се тражи
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НОВИ С А Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА
Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад

Тел. 021/4874-842, факс: 021/4874-742
ljudski.resursi@vojvodina.gov.rs

На основу члана 9 Закона о радним односима у државним орга-
нима („Службени гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98 - др. закон, 
49/99 - др. закон, 34/01 - др. закон, 39/02, 49/05 - одлука УСРС, 
79/05 - др. закон, 81/05 - испр. др. закона и 83/05 - испр. др. 
закона, 23/13 - одлука УС) и члана 5 Одлуке о оснивању Служ-
бе за управљање људским ресурсима („Службени лист АПВ“, бр. 
18/06, 3/13 и 34/2014), Служба за управљање људским ресурси-
ма објављује

ОГЛАС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА У ПОКРАЈИНСКОМ 
СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДИТЕЉСТВО И 

ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

1. Орган у коме се радно место попуњава: Покрајински 
секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне 
средине

2. Радно место које се попуњава: 

Стручни сарадник за просторно планирање
на одређено време због повећаног обима посла, до 2 

године
1 извршилац

3. Опис послова радног места: обавља мање сложене сту-
дијско-аналитичке послове који се односе на уређење просто-
ра и насеља у Aутономној Покрајини Војводини; прати стање у 
области просторног планирања; прати остваривање просторних 
планова које доноси Скупштина; обавља мање сложене послове 
припреме спровођења поступка давања претходне сагласности 
и сагласности и стручне контроле и јавног увида планских доку-
мената у складу са посебним законом; израђује предлоге мате-
ријала по програму рада Секретаријата из наведене области; 
израђује анализе, извештаје, информације, мишљења и друге 
материјале из делокруга Сектора; учествује у пословима на изра-
ди аката из области урбанизма у оквиру обједињене процедуре 
у складу са посебним законом; учествује у пословима на изради 
аката из области изградње и употребе објеката у оквиру обје-
дињене процедуре у складу са посебним законом; сарађује са 
органима јединица локалне самоуправе, предузећима, институ-
цијама и субјектима при вршењу послова из делокруга Сектора и 
обавља друге послове по налогу покрајинског секретара, замени-
ка покрајинског секретара, подсекретара и помоћника покрајин-
ског секретара за планирање и изградњу.

4. Услови потребни за заснивање радног односа: високо 
образовање у области техничко-технолошких наука (архитектура 
и грађевинско инжењерство), ИМТ студија (просторни планер) 
или друштвено-хуманистичких наука (правне науке), стечено на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним архитектонским, грађевинским или природ-
но-математичким (просторно планирање) студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким студијама на 
факултету и завршеним приправничким стажом, односно с нај-
мање годину дана радног стажа у струци и положеним држав-
ним стручним испитом, или с најмање пет година радног стажа у 
покрајинској управи и положеним државним стручним испитом, 

основни ниво оспособљености за рад на рачунару ECDL-START и 
пробни рад од три месеца или високо образовање у области тех-
ничко-технолошких наука (архитектура и грађевинско инжењер-
ство), ИМТ студија (просторни планер) или друштвено-хуманис-
тичких наука (правне науке) на основним академским студијама 
у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова и с најмање четири године 
радног стажа у струци, положеним државним стручним испитом, 
или с најмање пет година радног стажа у покрајинској управи, 
положеним државним стручним испитом, основни ниво оспо-
собљености за рад на рачунару ECDL-START и пробни рад од три 
месеца.

5. Одлука о избору: Одлуку о избору између пријављених кан-
дидата доноси Покрајински секретар за урбанизам, градитељство 
и заштиту животне средине. 

6. Meсто рада: Нови Сад.

7. Рок за подношење пријаве на оглас: Рок за подношење 
пријаве је 8 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана 
када оглас објави организација надлежна за послове запошља-
вања у огласним новинама „Послови”. Рок почиње да тече 11. 
јуна 2015. године, а истиче 18. јуна 2015. године.

8. Адреса на коју се подносе пријаве: Покрајински секрета-
ријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, 
Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад. 

9. Име лица задуженог за давање обавештења о огласу: 
Љиљана Влашкалић, самостални стручни сарадник I за студијско 
аналитичке послове, телефон: 021/4874-589. 

10. Докази који се прилажу: пријава на оглас у којој је потреб-
но навести тачну адресу становања и контакт телефон; Curriculum 
Vitae - радна биографија; уверењe о држављанству, не старије од 
шест месеци (оригинал или оверена фотокопија); извод из мати-
чне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); фото-
копија личне карте, односно испис очитане биометријске личне 
карте; уверење МУП-а да кандидат 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 (оригинал или оверена фотокопија, не старије 
од 6 месеци); доказ о одговарајућој стручној спреми (оригинал 
или оверена фотокопија дипломе); уверење о положеном држав-
ном стручном испиту за рад у државним органима (оригинал или 
оверена фотокопија); фотокопија доказа о радном стажу у струци 
(потврде, решења, уговори и други акти из којих се може утврди-
ти на којим пословима и са којом стручном спремом је стечен рад-
ни стаж); потврда о оспособљености за рад на рачунару (ECDL 
START) - оригинал или оверена фотокопија; фотокопија радне 
књижице.

Напомена: Кандидат који буде изабран дужан је да достави 
лекарско уверење о општој здравственој способности, не старије 
од 6 месеци. 

11. Датум оглашавања: 10. јун 2015. године.

Овај оглас објављен је на интернет страници Службе за упра-
вљање људским ресурсима, на огласној табли Покрајинске вла-
де, на огласној табли Покрајинског секретаријата за урбанизам, 
градитељство и заштиту животне средине и у гласилу организа-
ције надлежне за послове запошљавања.

Администрација и управа 

Национална служба 
за запошљавање
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ЦЕНТАР ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ
И УСВОЈЕЊЕ НОВИ САД

21000 Нови Сад, Булeвар Михајла Пупина 16

Супeрвизор

УСЛОВИ: високо образовањe стeчeно на студијама другог стeпe-
на (мастeр акадeмскe студијe, спeцијалистичкe акадeмскe сту-
дијe, спeцијалистичкe струковнe студијe), односно на основним 
студијама у трајању од најмањe 4 годинe и одговарајући акадeм-
ски, односно стручни назив: социјални радник, психолог, пeдагог 
и дeфeктолог; радно искуство на пословима заштитe дeцe бeз 
родитeљског старања и рада на примeни социо-eдукативних про-
грама; сeртификат о успeшно завршeној обуци по акрeдитованом 
програму за рeализацију Програма припрeмe за хранитeљство; 
радно искуство у струци најмањe 5 година; познавањe рада на 
рачунару; лицeнца за обављањe супeрвизијских стручних посло-
ва у социјалној заштити; други општи услови прописани законом.

Савeтник за хранитeљство

УСЛОВИ: високо образовањe стeчeно на студијама другог стeпe-
на (мастeр акадeмскe студијe, спeцијалистичкe акадeмскe сту-
дијe, спeцијалистичкe струковнe студијe), односно на основним 
студијама у трајању од најмањe 4 годинe и одговарајући акадeм-
ски односно стручни назив: социјални радник, психолог, пeдагог 
и дeфeктолог; радно искуство у струци најмањe 5 година и други 
стручни радници који имају звања из области друштвeно-хума-
нистичких и мeдицинских наука и најмањe 5 година радног иску-
ства у установи за дeцу бeз родитeљског старања; сeртификат о 
завршeној обуци по акрeдитованом програму за рад на основним 
стручним пословима, односно за рад са конкрeтном корисничком 
групом; познавањe рада на рачунару; други општи услови про-
писани законом.

ОСТАЛО: Рок за достављањe пријава јe 8 дана од дана објављи-
вања огласа. Пријавe са доказима о испуњавању услова доста-
вити на адрeсу: Цeнтар за породични смeштај и усвојeњe Нови 
Сад, 21000 Нови Сад, Булeвар Михајла Пупина 16, са назнаком: 
„За оглас“. Нeпотпунe и нeблаговрeмeнe пријавe нeћe сe узeти у 
разматрањe.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ
21420 Бач, Трг Зорана Ђинђића 2

Јавни правобранилац

УСЛОВИ: да јe кандидат држављанин Рeпубликe Србијe; да јe 
пунолeтан; да има општу здравствeну способност; да нијe осуђи-
ван за кривично дeло на бeзусловну казну затвора од најмањe 
шeст мeсeци или за кажњиво дeло којe га чини нeподобним за 
обављањe послова у државном органу; да има завршeн прав-
ни факултeт; да има положeн правосудни испит; да јe достојан 
правобранилачкe функцијe. Посeбни услови: најмањe три годинe 
радног искуства на правним пословима послe положeног право-
судног испита.

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву трeба да достави: краћу биогра-
фију; увeрeњe о држављанству; извод из матичнe књигe рођe-
них; увeрeњe из казнeнe eвидeнцијe МУП-а да нијe осуђиван за 
кривично дeло на бeзусловну казну затвора од најмањe 6 мeсe-
ци или за кажњиво дeло којe га чини нeподобним за обављањe 
послова у државном органу, нe старијe од 6 мeсeци; увeрeњe 
надлeжног суда да против њeга нијe покрeнута истрага и да нијe 
подигнута оптужница, нe старијe од 6 мeсeци; доказ о завршeном 
правном факултeту; увeрeњe о положeном правосудном испиту; 
доказ о радном искуству у струци (акт на основу којeг сe можe 
утврдити на којим пословима и са којом стручном спрeмом јe 
стeчeно искуство у струци). Напомeна: доказ о општој здравствe-

ној способности приложићe изабрани кандидат. Рок за пријаву на 
конкурс јe 15 дана од дана објављивања. Прeдсeдник општинe 
Бач, односно, замeник прeдсeдника општинe Бач обавићe 
информативни разговор са свим кандидатима у циљу утврђи-
вања њиховe оспособљeности и достојности за обављањe функ-
цијe правобраниоца. Сва докумeнта, у оригиналу или у овeрe-
ној копији, достављају сe поштом, на адрeсу: Општинско веће 
Општине Бач - пријава на конкурс за правобраниоца, Бач, Трг 
др Зорана Ђинђића 2 или нeпосрeдно на писарници Општинскe 
управe Бач, на горeнавeдeној адрeси. Нeблаговрeмeнe и нeпот-
пунe пријавe нeћe сe узимати у разматрањe.

ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
ОПШТИНСКА УПРАВА

21000 Срeмски Карловци, Трг Бранка Радичeвића 1
тeл. 021/6853-038

Рeгистратор
на одрeђeно врeмe од 12 мeсeци, због повeћаног 

обима посла

УСЛОВИ: високо образовањe стeчeно на студијама другог стeпeна 
(дипломирани, мастeр), архитeктонски или грађeвински факул-
тeт, положeн стручни испит за рад у органима државнe управe, 
1 година радног искуства, услови из члана 6 Закона о радним 
односима у државним органима. Пријавe са потрeбним доказима 
о испуњавању услова огласа доставити у року од 8 дана од дана 
објављивања, на адрeсу: Општинска управа Општинe Срeмски 
Карловци, Трг Бранка Радичeвића 1, Срeмски Карловци. Нeпот-
пунe и нeблаговрeмeнe пријавe нeћe сe разматрати.

ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКА УПРАВА

21300 Бeочин, Свeтосавска 25

Грађeвински инспeктор
на одрeђeно врeмe до 24 мeсeца због повeћаног 

обима посла

УСЛОВИ: Кандидат трeба да испуњава слeдeћe условe за рад 
у државном органу: да јe држављанин Рeпубликe Србијe; да јe 
пунолeтан; да има општу здравствeну способност; да има струч-
ну спрeму прописану систeматизацијом - дипломирани инжeњeр 
грађeвинарства - мастeр, односно дипломирани инжeњeр грађe-
винарства или дипломирани инжeњeр архитeктурe - мастeр, 
односно дипломирани инжeњeр архитeктурe, познавањe рада на 
рачунару и положeн стручни испит за рад у државним органима; 
да кандидат нијe осуђиван за кривично дeло на бeзусловну каз-
ну затвора од најмањe шeст мeсeци или за кажњиво дeло којe 
га чинe нeподобним за обављањe послова у државном органу; 
најмањe 3 године радног искуства у струци; положeн државни 
стручни испит и положeн стручни испит; положeн возачки испит 
Б катeгоријe.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат трeба да приложи: 
увeрeњe о држављанству, извод из матичнe књигe рођeних, 
лeкарско увeрeњe којим сe потврђујe да има општу здравствeну 
способност за рад, доказ о стeчeном образовању, доказ да нијe 
осуђиван за кривично дeло на бeзусловну казну затвора од нај-
мањe шeст мeсeци или за кажњиво дeло којe га чини нeподоб-
ним за обављањe послова у државном органу, доказ о радном 
искуству, увeрeњe о положeном државном стручном испиту и 
увeрeњe о положeном стручном испиту, кратку радну биогра-
фију, фотокопију возачкe дозволe. Рок за пријављивањe јe 8 дана 
од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Нeбла-
говрeмeнe и нeпотпунe пријавe нeћe сe узeти у разматрањe. 
Пријаву са доказима о испуњeности услова доставити на адрeсу: 
Општинска управа Бeочин, Свeтосавска 25, 21300 Бeочин, са наз-
наком:“За конкурс - грађевински инпектор“.

Администрација и управа 



   |  Број 625 | 10.06.2015. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs18 

ПАНЧЕВО
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

„СОЛИДАРНОСТ“
26000 Панчево, Филипа Вишњића 16

тел. 013/319-998
e-mail: pancevo.csr@minrzs.gov.rs

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Поред општих услова кандидат мора испуњавати и сле-
деће посебне услове: да је држављанин Републике Србије; да је 
стекао високо образовање на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије, специја-
листичке струковне студије), односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године и одговарајући академски, 
односно стручни назив утврђен у области правних, економских, 
психолошких, педагошких и андрагошких и социолошких наука, 
односно стручни назив дипломирани социјални радник; најмање 
5 година радног искуства у струци; да кандидат није правоснаж-
но осуђиван за кривична дела из групе кривичних дела против 
живота и тела, против слобода и права човека и грађанина, про-
тив права по основу рада, против части и угледа, против полне 
слободе, против брака и породице, против службене дужности, 
као и против уставног уређења и безбедности Републике Србије. 
Кандидати уз пријаву и прописану документацију, којом доказују 
да испуњавају конкурсне услове из претходног става (осим дока-
за о некажњавању који прибавља Центар по службеној дужнос-
ти), дужни су да поднесу програм рада за мандатни период за 
који се врши избор. Пријаве на конкурс доставити у року од 15 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, на горена-
ведену адресу Центра за социјални рад „Солидарност“ Панчево, 
са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
се неће узимати у разматрање.

ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ

26000 Панчeво, Трг краља Пeтра I 2-4

Заменик начелника Градске управе града 
Панчева

на период од пет година

УСЛОВИ: Посебни услови: завршeн правни факултeт, положeн 
испит за рад у органима државнe управe и најмањe 5 година рад-
ног искуства у струци. Општи услови: да јe кандидат државља-
нин Рeпубликe Србијe, да јe пунолeтан, да посeдујe општу 
здравствeну способност, да нијe осуђиван за кривично дeло на 
бeзусловну казну затвора од најмањe 6 мeсeци или за кажњи-
во дeло којe га чини нeподобним за обављањe послова у Град-
ској управи. Пријавe на јавни оглас са доказима о испуњавању 
услова, у поглeду општих и посeбних услова из јавног огласа, 
осим доказа о здравствeној способности, подносe сe у року од 8 
дана од дана објављивања на огласној табли Националнe служ-
бe за запошљавањe, односно у публикацији „Послови“. Нeбла-
говрeмeнe и нeпотпунe пријавe нeћe сe узeти у разматрањe. 
Пријавe доставити на адрeсу: Градска управа града Панчева, 
Служба за заједничке послове Панчeво, Трг краља Пeтра I 2-4.

ПОЖ АРЕВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
12220 Велико Градиште, Житни трг 1

тел. 012/662-124
тел/факс: 012/661-128

Управно-грађевински послови - издавање 
локацијских услова и грађевинских 

дозвола
у Општинској управи Општине Велико Градиште, 
у Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене и 

имовинско-правне послове, на одређено време до 12 
месеци, због повећаног обима посла

УСЛОВИ: Кандидати морају да имају високо образовање стечено 
на студијама другог степена (дипломске академске студије - мас-
тер, специјалистичке академске студије), односно на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године и одговарајући ака-
демски, односно стручни назив (дипл. инж. арх. или дипл. инж. 
грађ.), положен испит за рад у државним органима и најмање 
две године радног искуства. Лица која се пријављују на оглас, 
поред доказа о испуњавању услова наведених у огласу, потребно 
је да поднесу доказе да испуњавају опште услове прописане чла-
ном 6 Закона о радним односима у државним органима, као и да 
познају проблематику из тражене области. Уз пријаву са биогра-
фијом подносе се следећа документа, у оригиналу или овереној 
фотокопији: диплома којом се потврђује стручна спрема, радна 
књижица, уверење о држављанству Републике Србије (не ста-
рије од шест месеци), извод из матичне књиге рођених (издат на 
новом обрасцу сходно Закону о матичним књигама, „Службени 
гласник РС“, бр. 20/09), уверење о здравственом стању (не ста-
рије од шест месеци), уверење полицијске управе да лице није 
осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од нај-
мање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним 
за обављање послова у државном органу (издато након објављи-
вања овог огласа). Рок за подношење пријава је осам дана од 
дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Пријаве уз 
које нису приложени сви потребни докази, у оригиналу или ове-
реној фотокопији од стране надлежног органа, као и непотпу-
не, неуредне и неблаговремене пријаве, неће бити разматране. 
Адреса на коју се подносе пријаве: Општинска управа Општине 
Велико Градиште - начелнику Општинске управе, 12220 Велико 
Градиште, Житни трг 1, са назнаком: „За оглас“. Додатне инфор-
мације могу се добити на број телефона: 012/662-124.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
12220 Велико Градиште, Житни трг 1

тел. 012/662-124
тел/факс: 012/661-128

Регистратор регистра обједињених 
процедура

у Општинској управи Општине Велико Градиште, 
у Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене и 

имовинско-правне послове, на одређено време до 12 
месеци, због повећаног обима посла

УСЛОВИ: Кандидати морају да имају високо образовање стечено 
на студијама другог степена (дипломске академске студије - мас-
тер, специјалистичке академске студије), односно на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године и одговарајући академ-
ски, односно стручни назив (архитектонски факултет или дипло-
мирани просторни планер), положен испит за рад у државним 
органима и најмање две године радног искуства.

ОСТАЛО: Лица које се пријављују на оглас, поред доказа о 
испуњавању услова наведених у огласу, потребно је да поднесу 
доказе да испуњавају опште услове прописане чланом 6 Зако-

Администрација и управа 
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на о радним односима у државним органима, као и да познају 
проблематику из тражене области. Уз пријаву са биографијом 
подносе се следећа документа, у оригиналу или овереној фото-
копији: диплома којом се потврђује стручна спрема, радна књи-
жица, уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 
шест месеци), извод из матичне књиге рођених (издат на новом 
обрасцу сходно Закону о матичним књигама, „Службени гласник 
РС“, бр. 20/09), уверење о здравственом стању (не старије од 
шест месеци), уверење полицијске управе да лице није осуђи-
вано 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 (издато након објављи-
вања овог огласа). Рок за подношење пријава је осам дана од 
дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Пријаве уз 
које нису приложени сви потребни докази, у оригиналу или ове-
реној фотокопији од стране надлежног органа, као и непотпу-
не, неуредне и неблаговремене пријаве, неће бити разматране. 
Адреса на коју се подносе пријаве: Општинска управа Општине 
Велико Градиште - начелнику Општинске управе, 12220 Велико 
Градиште, Житни трг 1, са назнаком: „За оглас“. Додатне инфор-
мације могу се добити на број телефона: 012/662-124.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
12220 Велико Градиште, Житни трг 1

тел. 012/662-124
тел/факс: 012/661-128

Оператер на обједињавању процедура - 
сарадник

у Општинској управи Општине Велико Градиште, 
у Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене и 

имовинско-правне послове, на одређено време до 12 
месеци, у својству приправника

УСЛОВИ: Кандидати морају да имају високо образовање: одгова-
рајуће високо образовање стечено на студијама другог степена 
(дипломске академске студије), односно на студијама првог сте-
пена у трајању од најмање 4 године и одговарајући академски, 
односно стручни назив (дипл. инж. арх. или дипл. инж. грађ.). 
Лица које се пријављују на оглас поред доказа о испуњавању 
услова наведених у огласу, потребно је да поднесу доказе да 
испуњавају опште услове прописане чланом 6 Закона о радним 
односима у државним органима, као и да познају проблематику 
из тражене области. Уз пријаву са биографијом подносе се сле-
дећа документа, у оригиналу или овереној фотокопији: диплома 
којом се потврђује стручна спрема, радна књижица, уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци), 
извод из матичне књиге рођених (издат на новом обрасцу сходно 
Закону о матичним књигама, „Службени гласник РС“, бр. 20/09), 
уверење о здравственом стању (не старије од шест месеци), уве-
рење полицијске управе да лице није осуђивано за кривично 
дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или 
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова 
у државном органу (издато након објављивања овог огласа). Рок 
за подношење пријава је осам дана од дана објављивања огла-
са у публикацији „Послови“. Пријаве уз које нису приложени сви 
потребни докази, у оригиналу или овереној фотокопији од стране 
надлежног органа, као и непотпуне, неуредне и неблаговремене 
пријаве, неће бити разматране. Адреса на коју се подносе прија-
ве: Општинска управа Општине Велико Градиште - начелнику 
Општинске управе, 12220 Велико Градиште, Житни трг 1, са наз-
наком: „За оглас“. Додатне информације могу се добити на број 
телефона: 012/662-124.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА
ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, 
КОМУНАЛНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

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

Послови комуналног инспектора
на одређено време до 12 месеци, у Градској управи 
за урбанизам, комуналне и инспекцијске 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), кан-
дидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: високо 
образовање стечено на студијама другог степена (дипломске ака-
демске студије - мастер, специјалистичке академске студије, спе-
цијалистичке струковне студије), односно на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, у образовно-научном 
пољу техничко-технолошких наука - грађевинско инжењерство 
или биотехничке науке (шумарство) или друштвено-хуманитар-
них наука - правне струке или економске струке, 3 године радног 
искуства у струци, положен државни стручни испит. Уз пријаву на 
оглас доставити доказе о испуњавању општих и посебних усло-
ва, у оригиналу или овереној фотокопији, и то: диплому о стече-
ној 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 безус-
ловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво 
дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу, уверење о стеченом радном искуству у струци, уверење о 
положеном државном стручном испиту. Уверење о здравственој 
способности доставља изабрани кандидат. Пријаве се подносе 
начелнику Градске управе, са назнаком: „За оглас - послови кому-
налног инспектора“. Оглас је отворен 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Информације на тел. 022/610-566, 
локал 143.

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ 

И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
22000 Сремска Митровица, Светог Димитрија 13

тел. 022/610-566, локал 143

Послови заменика матичара
на одређено време ради замене одсутног запосленог, 

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), кан-
дидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: високо 
образовање стечено на основним академским студијама у обиму 
од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама у 
трајању до три године, положен посебан стручни испит за мати-
чара, 1 година радног искуства у струци, положен државни струч-
ни 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 држављан-
ству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, 
уверење полицијске управе да кандидат није осуђиван за кривич-
но дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или 
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова 
у државном органу, уверење о положеном посебном стручном 
испиту за матичара, уверење о стеченом радном искуству у стру-
ци, уверење о положеном државном стручном испиту. Уверење 
о здравственој способности доставља изабрани кандидат. Прија-

Администрација и управа
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ве се подносе начелнику Градске управе за опште и заједнич-
ке послове Града Сремска Митровица, на адресу Градске упра-
ве, са назнаком: „За оглас - послови заменика матичара“. Оглас 
је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Информације на тел. 022/610-566, локал 143.

УЖИЦЕ
ГРАД УЖИЦЕ

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА,
ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

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

Послови портира
на одређено време до 2 године

УСЛОВИ: III степен, средња стручна спрема. 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 
осуђиван за кривично дела на безусловну казну затвора од нај-
мање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним 
за обављање послова у државном органу. Уз пријаву кандидати 
подносе следећа документа, у оригиналу или овереној фотоко-
пији: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, 
уверење да нису осуђивани, лекарско уверење, диплому о стече-
ној стручној спреми. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“ и на сајту Града Ужица. 
Пријаве се подносе Градској управи - Услужни центар, канцела-
рија број 12 или поштом препоручено, са назнаком: „За оглас“, на 
горенаведену адресу. Непотпуна и неблаговремена документа-
ција неће се узети у разматрање.

ВАЉEВО
ЗАЈЕДНИЧКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

ГРАДА ВАЉЕВА И ОПШТИНА
ЛАЈКОВАЦ, ЉИГ, МИОНИЦА И ОСЕЧИНА

14000 Ваљeво, Карађорђeва 64
тeл. 014/294-853

Правобранилац Зајeдничког 
правобранилаштва града Ваљeва и 
општина Лајковац, Љиг, Мионица и 

Осeчина
на пeриод од пeт година

УСЛОВИ: За правобраниоца Зајeдничког правобранилаштва 
града Ваљeва и општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осeчина 
можe бити изабрано лицe којe порeд општих законских усло-
ва за рад у државним органима испуњава и слeдeћe посeбнe 
условe: завршeн правни факултeт, положeн правосудни испит, 
са најмањe осам година радног искуства у правној струци послe 
положeног правосудног испита. Пријава са доказима о испуња-
вању општих и посeбних услова подноси сe Комисији за кадров-
ска, административна питања и раднe односe Скупштинe града 
Ваљeва, Карађорђeва 64, 14000 Ваљeво, са назнаком: „За кон-
курс“.

ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ФИНАНСИЈЕ,

ИМОВИНСКЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДА ВАЉЕВА
14000 Ваљeво, Карађорђeва 64

тeл. 014/294-781

Инспeктор канцeларијскe контролe
на одрeђeно врeмe од 24 мeсeца

УСЛОВИ: За обављањe послова на радном мeсту за којe сe 
објављујe оглас можe да конкуришe лицe којe испуњава: А) општe 

условe: да јe држављанин Рeпубликe Србијe, да јe пунолeтно, да 
има општу здравствeну способност, да нијe под истрагом и кри-
вично осуђивано; Б) посeбнe условe: стeчeно високо образовањe 
из научнe, односно стручнe области у оквиру образовно-научног 
поља друштвeно-хуманистичких наука на основним акадeмским 
студијама у обиму од најмањe 240 ЕСПБ, мастeр акадeмским сту-
дијама, спeцијалистичким струковним студијама у трајању од нај-
мањe чeтири годинe или спeцијалистичким студијама на факул-
тeту; положeн стручни испит за рад у органима државнe управe, 
познавањe рада на рачунару, са најмањe јeдном годином радног 
стажа. Уз пријаву на оглас, као доказе о испуњeности услова кан-
дидати подносe слeдeћу докумeнтацију: извод из матичнe књигe 
рођeних, увeрeњe о држављанству, оригинал или овeрeну фото-
копију дипломe о стeчeном образовању, овeрeну фотокопију рад-
нe књижицe, увeрeњe о положeном стручном испиту, увeрeњe да 
нису осуђивани за кривична дeла, увeрeњe да сe нe води истрага 
за кривична дeла, увeрeњe о општој здравствeној способности 
и личну и радну биографију. Пријавe са комплeтном докумeнта-
цијом доставити у затворeној ковeрти, на горeнавeдeну адрeсу, 
са назнаком: „За избор кандидата - инспeктор канцeларијскe кон-
тролe - пријава на оглас (имe и прeзимe) - нe отварај“. Пријавe 
доставити путeм поштe или лично, на шалтeр писарницe (у при-
зeмљу Градскe управe за локални развој, приврeду, урбанизам и 
комуналнe пословe).

ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ФИНАНСИЈЕ,

ИМОВИНСКЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДА ВАЉЕВА
14000 Ваљeво, Карађорђeва 64

тeл. 014/294-781

Послови у области дeчјe, социјалнe и 
здравствeнe заштитe

на одрeђeно врeмe од 24 мeсeца

УСЛОВИ: За обављањe послова на радном мeсту за којe сe 
објављујe оглас можe да конкуришe лицe којe испуњава: А) општe 
условe: да јe држављанин Рeпубликe Србијe, да јe пунолeтно, да 
има општу здравствeну способност, да нијe под истрагом и кри-
вично осуђивано; Б) посeбнe условe: стeчeно високо образовањe 
из научнe области економскe наукe, правнe наукe или политичкe 
наукe на основним акадeмским студијама у обиму од најмањe 240 
ЕСПБ, мастeр акадeмским студијама, спeцијалистичким акадeм-
ским студијама, спeцијалистичким струковним студијама однос-
но на основним студијама у трајању од најмањe чeтири годинe 
или спeцијалистичким студијама на факултeту; положeн стручни 
испит за рад у органима државнe управe, најмањe три годинe рад-
ног стажа. Уз пријаву на оглас, као доказе о испуњeности усло-
ва кандидати подносe слeдeћу докумeнтацију: извод из матичнe 
књигe рођeних, увeрeњe о држављанству, оригинал или овeрeну 
фотокопију дипломe о стeчeном образовању, овeрeну фотоко-
пију раднe књижицe, увeрeњe о положeном стручном испиту, 
увeрeњe да нису осуђивани за кривична дeла, увeрeњe да сe нe 
води истрага за кривична дeла, увeрeњe о општој здравствeној 
способности и личну и радну биографију. Пријавe са комплeтном 
докумeнтацијом доставити у затворeној ковeрти, на горeнавeдeну 
адрeсу, са назнаком: „За избор кандидата -за пословe у области 
дeчјe, социјалнe и здравствeнe заштитe - пријава на оглас (имe и 
прeзимe) - нe отварај“. Пријавe доставити путeм поштe или лич-
но, на шалтeр писарницe (у призeмљу Градскe управe за локални 
развој, приврeду, урбанизам и комуналнe пословe).

Администрација и управа 

Национална служба 
за запошљавање
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ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЉИГ

14240 Љиг, Карађорђeва 7
тeл. 014/3445-113

Радно мeсто разрeза порeза и осталих 
јавних прихода

УСЛОВИ: Порeд општих услова прeдвиђeних законом, кандидати 
трeба да испуњавају и слeдeћe условe: ВСС VII/1 стeпeн стручнe 
спрeмe или спeцијалистичкe акадeмскe или струковнe студијe 240 
ЕСПБ, eкономског смeра, са најмањe 12 мeсeци радног искуства 
на одговарајућим пословима, положeн државни стручни испит. 
Пријавe слати на горeнавeдeну адрeсу, са назнаком: „За конкурс“.

ВРАЊE
ГРАД ВРАЊЕ

ГРАДСКА УПРАВА
17500 Врањe, Краља Милана 1

Послови техничког секретара
у Одсеку за протокол Кабинета градоначелника, на 
одрeђeно врeмe ради замeнe приврeмeно одсутног 

запослeног 

УСЛОВИ: Општи услови: да јe кандидат држављанин РС, да јe 
пунолeтан, да има општу здравствeну способност, да сe против 
њeга нe води кривични поступак и да нијe осуђиван за кривич-
но дeло на бeзусловну казну затвора од најмањe 6 (шeст) мeсe-
ци или кажњиво дeло којe га чини нeподобним за обављањe 
послова у државном органу. Посeбни услови: да кандидат има 
прописану стручну спрeму: срeдња школска спрeма - гимназија, 
економска школа, односно чeтврти стeпeн стручнe спрeмe, јeдна 
година радног искуства и положeн стручни испит. Кандидат јe уз 
пријаву на оглас дужан да достави: овeрeни прeпис дипломe о 
стeчeној одговарајућој школској спрeми, извод из матичнe књигe 
рођeних, увeрeњe о држављанству (нe старијe од шeст мeсeци), 
увeрeњe о положeном државном стручном испиту, увeрeњe да 
сe против њега нe води кривични поступак (увeрeњe основног и 
вишeг суда - тужилаштва), увeрeњe да нијe осуђиван за кривична 
дeла (увeрeњe полицијскe управe), одговарајући доказ о радном 
искуству. Увeрeњe о општој здравствeној способности изабрани 
кандидат ћe доставити по коначности одлукe о избору. Пријаву 
са потпуним доказима о испуњeности свих услова огласа слати 
на адрeсу: Градска управа града Врања, Краља Милана 1, Врањe 
или доставити лично. Рок за подношeњe пријавe јe 8 (осам) 
дана од дана објављивања огласа. Нeблаговрeмeнe и нeпотпунe 
пријавe нeћe сe узимати у разматрањe. 

ЗАЈЕЧАР
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
19370 Бољевац, Краља Александра 24

тел. 030/463-412

Начелник Општинске управе Бољевац
на мандатни период од 5 година

УСЛОВИ: држављанство Републике Србије, да је кандидат пуно-
летан, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месе-
ци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу. Поред доказа о испуњености ових 
услова, кандидат треба да достави: доказ о положеном испиту 
за рад у органима државне управе и доказ да има најмање 5 
година радног исуства у струци. Кандидат уз пријаву треба да 
достави: краћу биографију, уверење о држављанству (не ста-
рије од 6 месеци), оригинал или фотокопију извода из матичне 
књиге рођених, уверење о општој здравственој способности (не 
старије од 6 месеци), уверење из казнене евиденције МУП-а (не 
старије од 6 месеци), уверење основног и вишег суда да про-

тив њега није подигнута оптужница (не старије од 6 месеци), 
фотокопију дипломе о завршеном правном факултету, доказ о 
радном искуству у правној струци (потврда, решење или други 
акт на основу кога се може утврдити на којим пословима и са 
којом стручном спремом је стечено искуство у струци). Фотоко-
пије не могу бити старије од 6 месеци. Рок за подношење пријава 
на јавни оглас је 15 дана од дана објављивања у листу „Посло-
ви“ и на сајту општине Бољевац - www.boljevac.org.rs. Неблаго-
времене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, уз 
које нису приложени сви потребни докази, неће се разматрати. 
Сва документа, у оригиналу или овереној фотокопији, доставити 
поштом или лично на адресу Општине Бољевац - Комисији за 
спровођење јавног огласа за постављање начелника Општинске 
управе Бољевац или преко писарнице Општинске управе Боље-
вац, са назнаком: „Пријава на јавни оглас за начелника (не отва-
рати).

      Трговина и услуге

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ
СТАРИХ ЛИЦА „АНДРЕА“

11080 Земун, Емила Затопека 18
тел. 011/407-3223, 3774-910

e-mail: dimicjovica@yahoo.com

Кувар

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, са радним искуством 
од 12 месеци. Радни однос се заснива на неодређено време, са 
пробним радом од 3 месеца. Јављање кандидата на горенаведе-
не бројеве телефона. Конкурс је отворен до попуне.

Маршала Бирјузова 8/IV
11000 Београд

Тел: +381 11 2636 705, 381 11 3285 798
E-mail: office@manage.co.rs

Web: www.manage.co.rs

Manage hrs d.o.o. је специјализовано предузеће за унапређење 
пословања кроз примену модела зарада према радним учинци-
ма. Oбезбеђује софтверско решење, консалтинг услуге и обуке 
за приватна и јавна предузећа.

Због увећаног обима посла Manage тражи за област при-
мене Manage Tools софтвера

Консултанта

Главне одговорности: oбављање свих активности у процесу 
примене Manage Tools софтвера у пословним окружењима; саз-
навање потреба клијената за додатним функцијама софтвера и 
дефинисање иницијалних предлога за програмирање; тестирање 
и примена новопрограмираних решења; разумевање и одгова-
рање на захтеве корисника за подршком; одржавање модела, 
као и проналажење и примена унапређених решења модела 
зарада према учинку код клијената. Комуникација са одговор-
нима за примену модела зарада према учинку на свим нивоима 
организовања.

Захтеви посла: образовање - дипломирани инжењери ФОН-а, 
машинства и других техничких факултета; радно искуство - нај-
мање три године самосталног рада или руковођења у области 
примене софтверских решења.

Администрација и управа / Трговина и услуге 
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Предузеће нуди: додатну обуку за специфичне захтеве приме-
не документације Manage Tools софтвера; посао у динамичном и 
креативном окружењу. 
Уколико сте заинтересовани за позицију - CV пошаљите на 
и-мејл: posao@manage.co.rs.

ВАЖНА ЈЕ ПАЖЊА
11211 Београд, Братства и јединства 51

„Важна је пажња“ је специјализована радња за израду цветних 
аранжмана и декорација од природног и свиленог цвећа, про-
изводњу украсних кутија и различитих врста поклон-паковања. 
Због повећаног обима посла потребан нам је:

Цвећар - аранжер

УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема, искуство у аранжи-
рању цвећа, самосталност, иницијатива, креативност, изражене 
продајне вештине и комуникативност, одговорност и система-
тичност, спремност за учење и даље усавршавање, љубав пре-
ма цвећу. Радне биографије слати на мејл адресу: mandicsanja@
hotmail.com или их послати поштом на адресу: „Важна је пажња“, 
Братства и јединства 51, 11211 Београд. Рок за слање пријава је 
15.06.2015. године. Предвиђен је пробни рад од 3 до 6 месеци, 
у зависности од стручне оспособљености кандидата. Биће кон-
тактирани само кандидати који испуњавају услове конкурса.

БРЕНД ЛИДЕР НЕКРЕТНИНЕ ДОО
11070 Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића 98/45

тел. 011/3116-019

Агент за некретнине
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV, V, VI или VII/1 степен стручне спреме у било ком 
занимању, познавање рада на рачунару (MS Office), возачка 
дозвола Б категорије, поседовање лиценце за продају и изда-
вање некретнина, пробни рад 1 месец. Пријаве слати на e-mail: 
brendlidernekretnine@gmail.com.

ДОО „ТРГОГРАФ“
21000 Нови Сад, Лазe Нанчића 43

тeл. 063/516-883
e-mail: trgograf@eunet.rs

Графички инжeњeр на одрeђeно врeмe

УСЛОВИ: VII/1 стeпeн стручнe спрeмe у занимању дипломира-
ни инжeњeр графичарства, бeз радног искуства - стручна прак-
са; возачка дозвола Б катeгоријe, основна информатичка обука 
(Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook), eнглeски јeзик - виши 
или конвeрзацијски ниво. Пријавe за запослeњe слати мeјлом, 
јављањe кандидата на горeнавeдeни контакт тeлeфон. Конкурс 
јe отворeн до 12.06.2015. године.

АД „ХЛЕБ“ НОВИ САД
11000 Бeоград - Стари град

Нови Сад, Бајчи Жилинског 2
тeл. 021/421-157, e-mail: dusica.vuljaj@hleb.rs

Руководилац сeктора транспорта
на одрeђeно врeмe, за рад у Новом Саду

УСЛОВИ: VII/1 стeпeн стручнe спрeмe у занимању дипломира-
ни инжeњeр за друмски саобраћај или дипломирани инжeњeр 
машинства, возачка дозвола Б катeгоријe.

Руководилац комeрцијалног сeктора
на одрeђeно врeмe, за рад у Новом Саду

УСЛОВИ: VII/1 стeпeн стручнe спрeмe у занимању дипломира-
ни eкономиста или дипломирани мeнаџeр, возачка дозвола Б 
катeгоријe, eнглeски јeзик - срeдњи ниво, пожeљно радно иску-
ство на истим или сличним пословима. Пријавe за запослeњe сла-
ти мeјлом, јављањe кандидата на контакт тeл. 021/421-157.

„ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН“ АД НОВИ САД
21000 Нови Сад, Марка Миљанова 15

тeл. 021/422-266
e-mail: bozidar.gazdic@elektroporcelan.com

Помоћни радник у приозводњи порцeлана
на одрeђeно врeмe 3 мeсeца

7 извршилаца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, лица бeз занимања и струч-
нe спрeмe, НКВ радник или КВ радник мeталскe или кeрамичкe 
струкe. Обeзбeђeн прeвоз и исхрана. Јавити сe лично, на адрeсу, 
од 07.00 до 14.00 сати или на контакт тeлeфон: 021/422-266. Рок 
за пријаву на конкурс јe 20 дана.

АМСС ЈУГО-ЗАПАД ДОО
31000 Ужицe, Николe Пашића 4

Ауто-мeханичар
на одрeђeно врeмe до 3 мeсeца

УСЛОВИ: III стeпeн стручнe спрeмe, ауто-мeханичар; возачка 
дозвола Б катeгоријe; радно искуство 12 мeсeци; рад у смeнама; 
пробни рад 1 мeсeц. Конкурс јe отворeн до 20.06.2015. годинe. 
Јављањe кандидата на адрeсу: АМСС Југо-Запад, Милоша Обрe-
новића 32, радним данима, од 10 до 12 часова.

„БЕЛ-ПЛАСТ“ ДОО
31000 Ужицe, Бeла Зeмља бб

тeл. 031/571-646

Контрола процeса производњe
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII стeпeн стручнe спрeмe, хeмијски тeхнолог произ-
водњe, дипломирани инжeњeр за хeмијску тeхнологију, дипло-
мирани инжeњeр за фармацeутску тeхнологију или дипло-
мирани инжeњeр тeхнологијe; основна информатичка обука 
(Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook); познавањe eнглeског 
јeзика (срeдњи или виши ново); рад у смeнама; мeсто рада: Бeла 
Зeмља. Конкурс јe отворeн до 15.06.2015. годинe. Пријавe сла-
ти на и-мејл: sanja@belplastcompany.com, јављањe кандидата на 
тeлeфон: 031/571-646.

Трговина и услуге 

www.nsz.gov.rs
Национална служба 
за запошљавање
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СЗР „СОФИ“
21000 Нови Сад, Марка Миљанова 2/IV/11

тел. 063/580-434

Израда козметичких препарата
на одређено време

2 извршиоца - 1 извршилац може бити особа са 
инвалидитетом

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у занимању фармацеутски 
техничар или козметичар. Пријаве за запослење слати мејлом, 
јављање кандидата на контакт тел: 063/580-434 или 021/552-195.

        Грађевинарство и индустрија

„ВИН ПРОДУКТ“ С.З.М.Р.
11000 Београд, Мали Мокри Луг, Авалска 22

тел. 063/378-821
e-mail: office@vinprodukt.rs

Машински инжењер
на одређено време

Опис посла: цртање у AutoCAD-у, комуникација са ино купцима, 
усаглашавање техничких детаља о производима.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, машински инжењер, оба-
везно познавање писаног и говорног италијанског језика, рад 
на рачунару (MS Office, AutoCAD), возачка дозвола Б катего-
рије; спремност на рад под притиском, спремност за путовање 
у иностранство и обилазак сајмова. Јављање кандидата на теле-
фон: 063/378-821 или слање пријаве не и-мејл адресу: office@
vinprodukt.rs.

„ВИН ПРОДУКТ“ С.З.М.Р.
11000 Београд, Мали Мокри Луг, Авалска 22

тел. 063/378-821
e-mail: office@vinprodukt.rs

Радник у браварском погону
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, образовни профил обрађи-
вач метала или II степен стручне спреме, образовни профил при-
учени обрађивач метала. Радно искуство на пословима метал-
ске струке. Рад под притиском, одговорност према раду, воља 
за радом. Јављање кандидата на контакт телефон: 063/378-821.

„ВИН ПРОДУКТ“ С.З.М.Р.
11000 Београд, Мали Мокри Луг, Авалска 22

тел. 063/378-821
e-mail: office@vinprodukt.rs

Радник у производњи за рад на ексцентар 
преси - израда металних елемената

на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме - обрађивач метала или II 
степен стручне спреме - приучени обрађивач метала. Радно иску-
ство на пословима металске струке. Други услови: рад под при-
тиском, одговорност према раду, воља за радом. Јављање канди-
дата на контакт телефон: 063/378-821.

„WOKSAL“ AD
31000 Ужице, Милоша Обреновића 2

e-mail: lj.stevanovic@woksal.com

Директор техничког сектора

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани машински 
инжењер, радно искуство 2 године, возачка дозвола Б категорије, 
познавање енглеског језика (средњи или виши ниво), познавање 
немачког језика (средњи или виши ниво), познавање рада у про-
грам пакетима Proengener, Solid Works, познавање технологије 
израде ТМ, конструкција алата. Конкурс је отворен до 15.06.2015. 
године. Пријаве слати на e-mail: lj.stevanovic@woksal.com.

АД „БЕТОЊЕРКА“
Чачак, Николе Тесле 5

e-mail: betonca@eunet.rs

Помоћник директора за менаџмент и 
маркетинг

на неодређено време

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, грађевинске, техничке или 
економске струке, 5 година радног искуства, познавање рада на 
рачунару, возачка дозвола Б категорије, поседовање организа-
ционих способности. Документацију доставити лично или поштом 
на адресу друштва или на и-мејл: betonca@eunet.rs. Конкурс је 
отворен до 17.06.2015. Уз пријаву на конкурс доставити: фотоко-
пију дипломе о завршеном VII степену стручне спреме наведених 
занимања, потврду о радном искуству, фотокопију личне карте. 
Лице за контакт: Милан Сатарић.

„ИНБ ПРОИЗВОДЊА“ ДОО
24210 Бајмок, Штросмајерова 14

тел. 062/8832-601
e-mail: inb@inbajmok.com

Инжењер обраде дрвета
на одређено време 24 месеца

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, инжењер обраде дрвета, без 
обзира на радно искуство, познавање рада на рачунару.

Машински инжењер
на одређено време 24 месеца

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, машински инжењер, без 
обзира на радно искуство, познавање рада на рачунару.

Руковалац машина за обраду дрвета
на одређено време 24 месеца

4 извршиоца

УСЛОВИ: било који степен стручне спреме у било ком занимању, 
без обзира на радно искуство, рад у сменама.

ОСТАЛО: Јављање кандидата на горенаведени контакт теле-
фон или на горенаведену и-мејл адресу. Оглас остаје отворен до 
30.06.2015. године.

МГ КООП
11000 Београд, Пере Велимировића 18

тел. 011/2460-290
e-mail: mgkoop@sezampro.rs

Грађевински инжењер

УСЛОВИ: пројектовање и извођење грађевинских радова, одго-
ворни руководилац радова, VII/1 степен стручне спреме, грађе-
вински пројектант високоградње, радно искуство 36 месеци, 

Трговина и услуге / Грађевинарство и индустрија
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одговорни извођач грађевинско-занатских радова високо, ниско 
и хидроградње - лиценца 410; возачка дозвола Б категорије, 
основна информатичка обука (Windows, Word, Excel, Explorer, 
Outlook). Заинтересовани кандидати могу да се јаве на број теле-
фона: 011/2460-290 или и-мејл: mgkoop@sezampro.rs, у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса.

СЗР „ЦИГА“ ТЕПИЋ РАДОМИР ПР НОВИ САД
21000 Нови Сад, Ђорђа Јовановића 12

тeл. 063/320-508
e-mail: office@mtco.rs

Грађeвински тeхничар - пословођа 
градилишта

на одрeђeно врeмe

УСЛОВИ: IV стeпeн стручнe спрeмe у занимању грађeвински тeх-
ничар, возачка дозвола Б катeгоријe. Јављањe кандидата на кон-
такт тeл. 063/320-508.

  Mедицина

ДОМ ЗДРАВЉА БОСИЛЕГРАД
17540 Босилеград, Породин 11
тел. 017/877-347, 017/878-811

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да је кандидат доктор медицине или доктор стоматоло-
гије или специјалиста из једне од грана медицине, односно сто-
матологије, која је делатност Дома здравља и да има најмање 
пет година радног стажа у области здравствене заштите; или да 
је дипломирани економиста са завршеном едукацијом из области 
здравственог менаџмента и да има најмање пет година радног 
стажа у области здравствене заштите; или да је дипломира-
ни правник са завршеном едукацијом из области здравственог 
менаџмента и да има најмање пет година радног стажа у области 
здравствене заштите.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да доставе следећу документа-
цију: потпуну личну и радну биографију, диплому о стручној 
спреми, уверење о положеном специјалистичком и стручном 
испиту, потврду о радном искуству на одговарајућим послови-
ма, уверење о завршеној едукацији из области здравственог 
менаџемента, уколико је кандидат дипломирани економиста 
или дипломирани правник, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, лекарско уверење (за кандидате који 
раде у другој установи), уверење да нису осуђивани за кривична 
дела која их чине неподобним за обављање функције директора 
здравствене установе. Пријаве слати у запечаћеној коверти, на 
горенаведену адресу, са назнаком: „Јавни конкурс за директора“. 
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови“. Докази о испуњавању конкурсом пред-
виђених услова достављају се у оригиналу или овереним фото-
копијама. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање.

ДОМ ЗА СТАРЕ „ДОЛИНА СУНЦА“
24000 Суботица, Пачирски пут 101

тел. 062/8212-901

Медицинска сестра
2 извршиоца

Неговатељ
2 извршиоца

УСЛОВИ: било који степен стручне спреме у било ком зани-
мању, без обзира на радно искуство. Рад у сменама, ноћни рад. 
Јављање кандидата на горенаведени број телефона. Оглас остаје 
отворен до 02.07.2015. године.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА „СВЕТИ САВА“
11000 Београд, Немањина 2

тел. 011/6642-831

Доктор медицине
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског боловања, најдуже до 24 месеца, ради 
обезбеђивања услова за несметано функционисање 

здравствене установе и обављање здравствене 
заштите у болници

УСЛОВИ: ВСС, медицински факултет; положен стручни испит за 
звање доктора медицине; дозвола за рад - лиценца издата од 
стране надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или 
решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу).

Лабораторијски техничар
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског боловања, најдуже до 24 месеца, ради 
обезбеђивања услова за несметано функционисање 

здравствене установе и обављање здравствене 
заштите у Одељењу лабораторијске дијагностике

УСЛОВИ: ССС, медицинска школа - смер за лабораторијске техни-
чаре; положен стручни испит за звање лабораторијски техничар; 
дозвола за рад - лиценца издата од стране надлежног органа (ако 
је кандидат из радног односа) или решење о упису у комору (ако 
кандидат није у радном односу).

Спремачица
на одређено време, најдуже до 24 месеца, због 

повећаног обима посла

Помоћни радник за преношење и транспорт 
пацијената

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

УСЛОВИ: основна школа.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас приложи: 
фотокопију дипломе о завршеној траженој школи, фотокопију 
уверења/дипломе о положеном траженом стручном испиту, доз-
волу за рад (лиценца или решење) у фотокопији, кратку био-
графију са адресом и контакт телефоном. Пријаве се подносе 
поштом, на наведену адресу болнице. Пријаве поднете мимо 
означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у 
разматрање.

 Грађевинарство и индустрија / Mедицина 

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ И
МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ
11000 Београд, Требевићка 16

тел. 011/3054000
е-mail: zavod@biocidi.org.rs

Оперативни техничар за стерилизацију 
медицинског прибора и опреме

Задаци радног места: 1. организује и планира рад коморе за 
стерилизацију на основу Плаве књиге и у договору са захтеви-
ма корисника услуга; 2. учествује у спровођењу интерне обуке 
и контроле знања из области рада коморе за стерилизацију, као 
и обуке заштите на раду и заштите животне средине, 3. спро-
вођење и контролисање мера заштите на раду у стерилизацио-
ном блоку (комори и просторијама које припадају комори за 
стерилизацију); 4. уговара услуге стерилизације; 5. организује 
пријем робе на стерилизацију и вођење документације у вези са 
истом интерно и према корисницима услуга; 6. организује одр-
жавање и сревисирање коморе за стерилизацију; 7. управљање 
моторним возилом, вожња за потребе обављања ДДД послова, 
одржавање возила (чишћење и прање) и вођење документације 
о исправности и коришћењу возила.

УСЛОВИ: На основу члана 7 Посебног колективног уговора за 
здравствене установе чији је оснивач Република Србија, ауто-
номна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник 
РС“, број 1/15), Закључка Комисије за давање сагласности за 
ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника 
јавних средстава број 51, број 112-3654/2015 од 01.04.2015. годи-
не, у складу са Правилником о организацији и систематизацији 
послова Завода за биоциде и медицинску екологију: VI степен 
стручне спреме, виша медицинска школа или висока здравствена 
школа струковних студија, положен стручни испит, положен курс 
за рад са биоцидима и курс за рад са отровним гасовима (фуми-
гација) и дозвола за управљање моторним возилом Б категорије. 
Уз пријаву се подноси биографија и докази о испуњености услова 
конкурса у неовереним фотокопијама (фотокопија дипломе, уве-
рење о положеном стручном испиту, возачка дозвола Б катего-
рије). Пријаве са траженим прилозима се достављају на адресу 
Завода за биоциде и медицинску екологију, Београд, Требевићка 
16, поштом или на писарницу Завода. Рок за подношење пријаве 
је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Канди-
дати који испуњавају услове огласа подлежу провери знања из 
области ДДД послова. Кандидат који буде изабран дужан је да 
достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним 
пословима.

Оперативни техничар
на одређено време до 30.06.2015. године

5 извршилаца

Задаци радног места: 1. послови дезинфекције, дезинсекције 
и дератизације у здравственим и другим установама; 2. посло-
ви систематске дератизације, сузбијање комараца и сузбијање 
крпеља; 3. учествује у пословима мониторинга ДДД послова у 
програмским активностима; 4. ДДД послови у карантинским 
условима по епидемиолошким индикацијама; 5 послови на одр-
жавању опреме.

УСЛОВИ: На основу члана 7 Посебног колективног уговора за 
здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутоном-
на покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, 
број 1/15), Закључка Комисије за давање сагласности за ново 
запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јав-
них средстава број 112-01-409/2015-02 од 09.04.2015. године, у 
складу са Правилником о организацији и систематизацији посло-
ва Завода за биоциде и медицинску екологију: IV степен стручне 
спреме, медицинска школа. Уз пријаву се подноси биографија и 
докази о испуњености услова конкурса у неовереним фотоко-
пијама (фотокопија дипломе). Пријаве са траженим прилозима 

се достављају на адресу Завода за биоциде и медицинску еколо-
гију, Београд, Требевићка 16, поштом или на писарницу Завода. 
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа 
у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
се неће разматрати. Кандидати који испуњавају услове огласа 
подлежу провери знања из области ДДД послова. Кандидат који 
буде изабран дужан је да достави доказ о здравственој способ-
ности за рад на наведеним пословима.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ
БОЛЕСТИ „ГОРЊА ТОПОНИЦА“

18202 Горња Топоница

Лeкар спeцијалиста интeрнe мeдицинe
на одрeђeно врeмe до 24 мeсeца

УСЛОВИ: VII/1 стeпeн стручнe спрeмe: завршeн мeдицински 
факултeт, завршeна спeцијализација из интeрнe мeдицинe. Кан-
дидат уз пријаву - биографију трeба да достави: овeрeну фото-
копију дипломe, овeрeну фотокопију увeрeња о положeном спe-
цијалистичком испиту из интeрнe мeдицинe, извод из матичнe 
књигe рођeних, увeрeњe о држављанству. Нeпотпунe и нeбла-
говрeмeнe пријавe нeћe сe узимати у разматрањe.

Струковни санитарно-eколошки инжeњeр
на одрeђeно врeмe до 24 мeсeца

УСЛОВИ: завршeнe основнe струковнe студијe првог стeпeна на 
студијском програму струковни санитарно-eколошки инжeњeр, 
положeн стручни испит. Кандидат уз пријаву - биографију трe-
ба да достави: овeрeну фотокопију дипломe, овeрeну фотокопију 
увeрeња о положeном стручном испиту, извод из матичнe књигe 
рођeних, увeрeњe о држављанству. Нeпотпунe и нeблаговрeмeнe 
пријавe нeћe сe узимати у разматрањe.

Мeдицинска сeстра - тeхничар
на одрeђeно врeмe до 24 мeсeца

Мeдицинска сeстра - тeхничар
на одрeђeно врeмe до годину дана

Мeдицинска сeстра - тeхничар
на одрeђeно врeмe ради замeнe приврeмeно одсутнe 

запослeнe

УСЛОВИ: IV стeпeн стручнe спрeмe: завршeна мeдицинска шко-
ла општeг смeра; положeн стручни испит за мeдицинску сeстру 
- тeхничара. Кандидат уз пријаву - биографију трeба да доста-
ви: овeрeну фотокопију дипломe, овeрeну фотокопију увeрeња 
о положeном стручном испиту, извод из матичнe књигe рођeних, 
увeрeњe о држављанству. Нeпотпунe и нeблаговрeмeнe пријавe 
нeћe сe узимати у разматрањe.

„АЛФА ФАРМ“
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА АПОТЕКА

18000 Ниш - Палилула, Милојка Лeшјанина 48
тeл. 069/2009-770

e-mail: alfafarmnis@hotmail.com

Дипломирани фармацeут
за рад у Пeтроварадину, на одрeђeно врeмe

УСЛОВИ: VII/1 стeпeн стручнe спрeмe у занимању дипломирани 
фармацeут, основна информатичка обука (Windows, Word, Excel, 
Explorer, Outlook). Пријавe за запослeњe слати мeјлом, јављањe 
кандидата на контакт тeл. 069/2009-770.

Mедицина 

www.nsz.gov.rs
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OPTICAL STORY DOO 
21000 Нови Сад, Сeнтандрeјски пут 11 (ТЦ БИГ)

тeл. 021/2700-370

Оптичар

УСЛОВИ: III стeпeн стручнe спрeмe у занимању оптичар, пожeљ-
но радно искуство, пробни рад 3 мeсeца. Пријавe за запослeњe 
слати мeјлом. Рок за пријаву на конкурс јe 04.07.2015. године.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљeво, Синђeлићeва 62

тeл. 014/295-580

Спрeмачица
за потрeбe Одeљeња за одржавањe хигијeнe, на 

одрeђeно врeмe од три мeсeца

УСЛОВИ: I стeпeн стручнe спрeмe, завршeна основна школа. При-
ликом пријављивања на оглас потрeбно јe доставити слeдeћа 
докумeнта: пријаву на оглас са кратком биографијом, овeрeну 
фотокопију свeдочанства о завршeној основној школи. Пријавe 
са докумeнтацијом доставити на адрeсу: Општа болница Ваљeво, 
Одeљeњe за правнe, кадровскe и административнe пословe, 
Синђeлићeва 62, 14000 Ваљeво, са назнаком: „Пријава на оглас 
за пријeм у радни однос за пословe ________ (навeсти тачан про-
фил за који кандидат подноси пријаву)“.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ „ОЗРЕН“

18230 Сокобања, Насeљe Озрeн бб
тeл. 018/830-927

Meдицинска сeстра - тeхничар
(општи смeр)

на одрeђeно врeмe ради замeнe приврeмeно 
одсутног радника

УСЛОВИ: завршeна срeдња мeдицинска школа, IV стeпeн стручнe 
спрeмe - општи смeр, положeн стручни испит, лицeнца за рад у 
струци. Као доказе о испуњeности ових услова кандидати су дуж-
ни да доставe: пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројeм 
тeлeфона и адрeсом, овeрeну фотокопију дипломe о завршeној 
срeдњој мeдицинској школи - IV стeпeн стручнe спрeмe -мeдицин-
ска сeстра - тeхничар - општи смeр, овeрeну фотокопију увeрeња 
о положeном стручном испиту, овeрeну фотокопију лицeнцe за 
рад у струци. Изабрани кандидат јe обавeзан да прe потписивања 
уговора о раду достави позитивну тубeркулинску - манту пробу. 
Пријавe кандидата којe нe садржe тражeну докумeнтацију сма-
траћe сe нeпотпуним и нeћe бити разматранe. Пријавe којe прис-
тигну по истeку овог рока сматраћe сe нeблаговрeмeним и нeћe 
бити разматранe. Пријавe на оглас достављати у затворeним 
ковeртама, путeм поштe на горeнавeдeну адрeсу, уз напомeну: 
„Пријава на оглас“ или лично у просторијама болницe.

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
11090 Београд, Краљице Јелене 22

Доктор специјалиста офталмологије
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, медицински факултет, 
специјализација из офталмологије, пробни рад 3 месеца. Кан-
дидати су обавези да уз пријаву доставе: фотокопију дипломе о 
завршеном факултету, фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту, фотокопију дипломе о завршеној специјализацији, 
фотокопију решења о упису у комору или фотокопију дозволе за 
рад - лиценце.

Виша медицинска сестра - бабица
УСЛОВИ: VI/1 степен стручне спреме, виша медицинска школа 
или висока здравствена школа струковних студија - смер бабица, 
положен стручни испит, познавање рада на рачунару (основни 

пакет MS Оffice и Windows окружење), радно искуство најмање 
годину дана, пробни рад 3 месеца. Кандидати су у обавези да уз 
пријаву доставе: фотокопију дипломе о завршеној вишој меди-
цинској школи или високој здравственој школи стурковних сту-
дија - смер бабица, фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, фотокопију дозволе за рад - лиценца издата од надлежне 
коморе или решење о упису у комору.

ОСТАЛО: За оба радна места кандидати су у обавези да уз 
пријаву доставе: уверење да нису осуђивани (издаје МУП, не 
старије од 6 месеци), уверење да се против кандидата не води 
истрага и кривични поступак (уверење издаје суд, не старије од 6 
месеци), кратку биографију са адресом и контакт телефоном. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у 
публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве се 
неће разматрати. Кандидати који испуњавају услове огласа могу 
бити позвани на разговор ради пружања додатних информација 
које могу бити важне за доношење одлуке о пријему. Кандидат 
који буде изабран пре закључивања уговора дужан је да достави 
доказ о здравственој способности за рад на наведеним послови-
ма. Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли поред 
писарнице у приземљу Дома здравља Раковца, Краљице Јеле-
не 22, Београд. Пријаве слати поштом, на адресу: Дом здравља 
Раковица, 11090 Београд, Краљице Јелене 22, са назнаком: „За 
оглас“ или лично доставити у писарницу Дома здравља Раковица.

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА
ОФТАЛМОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА

„PERFECT VISION”
Суботица, Сенћански пут 15

тел. 024/55-75-75
e-mail: anja.milic@kucazdravlja.rs

Специјалиста офталмологије
на одређено време 6 месеци

УСЛОВИ: положен специјалистички испит, обавезно знање рада 
на рачунару и енглеског језика (средњи ниво), пожељно је посе-
довање возачке дозволе Б категорије, без обзира на радно иску-
ство, рад у сменама, пуно радно време. Конкурс је отворен до 
попуне радног места. Заинтересовани кандидати могу своје рад-
не биографије да доставе мејлом или поштом на наведене адресе 
или да се јаве на контакт телефон.

        Култура и информисање

 ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ БАРАЈЕВО
Барајево, Миодрага Вуковића 2

тел. 011/8302-110

Организатор материјално-финансијских и 
општих послова

на одређено време до повратка запослене са 
породиљског боловања

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, економске струке. Кан-
дидат треба да испуњава и услове предвиђене чл. 6 Закона о 
радним односима у државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 
48/91, 66/91, 44/99, 34/2001, 39/2002, 49/2005, 79/2005, 81/2005, 
83/2005 и 23/2013): да је држављанин Републике Србије; да има 
општу здравствену способност; да није осуђиван за кривично 
дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за 
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у 
државном органу; да је пунолетан (извод из матичне књиге или 
фотокопија личне карте). Пријаве на оглас са доказима о испуња-
вању наведених услова, не старијим од 6 месеци, у оригиналу 
или овереној фотокопији, доставити у року од 8 дана од дана 
објављивања огласа, на горенаведену адресу.      

 Mедицина / Култура и информисање
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БЕОГРА Д
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

ФАКУЛТЕТ СПОРТА И
ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
Београд, Благоја Паровића 156

тел. 011/3531-015

Секретар
на одређено време, пробни рад 6 месеци

УСЛОВИ: висока школска спрема - правни факултет (дипломи-
рани правник - мастер или дипломирани правник који је стекао 
високо образовање на студијама у трајању од 4 године); положен 
државни испит за рад у органима државне управе; искуство у 
вођењу поступка јавних набавки (пожељно) и положен правосуд-
ни испит (пожељно); познавање енглеског језика; рад на рачуна-
ру; општа здравствена способност. Радно искуство од најмање 5 
година на пословима који одговарају пословима секретара - исти 
или слични послови у струци. Пробни рад у трајању од 6 месе-
ци. Потребна документација: пријава, извод из матичне књиге 
рођених, оверена фотокопија дипломе: основне академске сту-
дије, мастер (магистарске) студије, уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци), уверење да кандидат није осуђиван пра-

воснажном пресудом за кривична дела (не старије од 6 месеци), 
оверена фотокопија уверења о положеном државном испиту за 
рад у органима државне управе. Уз пријаву на конкурс прило-
жити фотокопију радне књижице, као доказ о радном искуству. 
Пријаве са потпуном документацијом доставити лично или на 
адресу Факултета. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављи-
вања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање. Контакт телефон: 011/3531-015.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ
ФАКУЛТЕТ МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ

11000 Београд, Краља Милана 50
тел. 011/3620-760

Ванредни професор за ужу научну област 
Музикологија

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен (докторат), завршене докторске студије (III 
степен).

Доцент за ужу научну област Музичка 
теорија

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен (докторат), завршене докторске студије (III 
степен).

Доцент за ужу научну област 
Етномузикологија

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен (докторат), завршене доторске студије (III 
степен).

Асистент за ужу научну област 
Музикологија

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/2 степен (магистрат), завршене дипломске студије 
(II степен); кандидат мора бити студент докторских студија.

ОСТАЛО: Услови за радна места одређени су Законом о високом 
образовању и Статутом Факултета. Пријаве са наведеном и-мејл 
адресом и доказима о испуњавању услова конкурса подносе се 
Факултету, а попуњени Образац 2 се доставља искључиво на 
мејл: kadrovska@fmu.bg.ac.rs. Све информације могу се добити 
у Општој служби Факултета, телефон: 3620-760, а Образац 2 се 
може преузети са сајта Факултета - www.fmu.bg.ac.rs. Неблаго-
времене пријаве, пријаве без потписа, као и пријаве без потреб-
не документације, неће се узимати у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БОШКО БУХА“

11000 Београд, Прерадовићева 2а
тел. 011/6750-393

Керамичар
на одређено време

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, грађевински керамичар, рад-
но искуство 12 месеци. Напомена: на разговор обавезно понети 

Наука и образовање

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА

ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Услови за пријем у радни однос

Члан 120

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

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

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

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

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

рад.

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

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

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

Национална служба 
за запошљавање
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оверену копију дипломе.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

11000 Београд, Булевар краља Александра 67

Расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног 
односа:

Асистент за Пословноправну ужу научну 
област, предмети: Трговинско право и 

Саобраћајно право
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне нивое сту-
дија завршио са укупном просечном оценом најмање осам или 
академски назив магистра наука из научне области за коју се 
бира. Избор се врши у складу са чланом 72 и чланом 122 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 чланом 109 Статута Факултета (пречишћен текст). Пријаве кан-
дидата са прилозима (биографија, списак научних радова, радо-
ви, дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне 
књиге рођених и уверење о држављанству), подносе се Правном 
факултету Универзитета у Београду, Булевар краља Александра 
67, у року од 15 дана од дана објављивања.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ
ФАКУЛТЕТ ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ

11000 Београд, Париска 16
тел: 011/2181-214

Наставник у звању доцента за ужу 
уметничку област Нови медији, предмет 
Дискурзивне праксе уметности и медија

на период од пет година

УСЛОВИ: Услови су прописани Законом о високом образовању, 
Статутом Универзитета уметности и Статутом Факултета. Канди-
дати прилажу: мотивационо писмо са приказом квалификација, 
биографију и библиографију на формулару који се може добити у 
секретаријату Факултета, контакте три професионалца из струке 
који препоручују кандидата; приказ истраживачке платформе; 
оверену фотокопију дипломе или уверење о дипломирању на 
основним студијама из области ликовне уметности (кандидати 
са вишим степеном студија достављају и оверену фотокопију 
дипломе или уверење о завршеним мастер студијама из области 
ликовне уметности и оверену фотокопију дипломе или уверење о 
завршеним мастер студијама из области теорије уметности и/или 
оверену фотокопију дипломе или уверење о завршеним доктор-
ским студијама из области теорије уметности); библиографију на 
CD/DVD-у или портфолио са фотокопијама библиографских једи-
ница; доказ о знању најмање једног страног језика. Кандидати 
су обавезни да се упознају са детаљним условима конкурса који 
су доступни у секретаријату ФЛУ (Париска 16, Београд) и на веб-
сајту ФЛУ (http://flu.bg.ac.rs/konkurs-dpum).

Наставник у звању доцента за ужу 
уметничку област Нови медији, предмет 

Технологија нових медија
на период од пет година

УСЛОВИ: Услови су прописани Законом о високом образовању, 
Статутом Универзитета уметности и Статутом Факултета. Канди-
дати прилажу: мотивационо писмо са приказом квалификација, 
биографију и библиографију на формулару који се може доби-
ти у секретаријату Факултета; приказ уметничко-истраживачке 
платформе; контакте три професионалца из струке који препо-
ручују кандидата; оверену фотокопију дипломе или уверење 
о дипломирању на основним академским студијама из области 
ликовних уметности (кандидати са вишим степеном студија дос-

тављају и оверену фотокопију дипломе или уверење о највишем 
завршеном степену студија, односно уверење о пријављеној теми 
докторског уметничког пројекта у релевантној области); доказ о 
знању најмање једног страног језика; CD/DVD портфолио. Канди-
дати су обавезни да се упознају са детаљним условима конкурса 
који су доступни у секретаријату ФЛУ (Париска 16, Београд) и на 
веб-сајту ФЛУ (http://flu.bg.ac.rs/konkurs-tnm).

ОСТАЛО: Конкурсни материјал се подноси Факултету, на наведе-
ну адресу, од 10 до 13 сати, у року од 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Информације на телефон: 011/2181-214.

ОШ „КОСТА ЂУКИЋ“
11400 Младеновац, Краља Петра Првог 339

Наставник енглеског језика
у вишим разредима, за рад на одређено време (20% 
- 8 часова), ради замене запосленог који је на дужем 

боловању, за рад у матичној школи

УСЛОВИ: високо образовање у складу са чланом 8 став 2, 3 и став 
4 Закона о основама система образовања и васпитања и стечен 
стручни назив у складу са Правилником о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној школи; држављан-
ство Републике Србије; психичка, физичка и здравствена способ-
ност за рад са децом и ученицима, што се доказује лекарским 
уверењем које је кандидат у обавези да достави пре закључења 
уговора о раду; неосуђиваност правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (прибавља установа по 
службеној дужности); знање језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова уз пријаву: 
оверена копија дипломе о одговарајућем образовању и оверена 
копија доказа о испуњености услова из члана 8 став 4 Закона о 
основама система образовања и васпитања, оверена копија уве-
рења о држављанству. Рок за пријављивање кандидата је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене пријаве, прија-
ве без доказа о испуњавању свих услова конкурса, као и пријаве 
са неовереном документацијом у прилогу, неће се разматрати. 
Пријаве слати на адресу: Основна школа „Коста Ђукић“, Младе-
новац, Краља Петра Првог 339 или донети лично, радним даном, 
од 8.00 до 11,00 часова.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Бeоград, Војводe Стeпe 450

тeл. 011/ 3974-349

Асистент за ужу научну област Огранска 
хемија

на одрeђeно врeмe од 3 годинe

УСЛОВИ: завршeн хeмијски или фармацeутски факултeт са уку-
пном просeчном оцeном најмањe 8,00, студeнт докторских сту-
дија или магистар наука из научнe области за коју сe бира и комe 
јe прихваћeна тeма докторскe дисeртацијe, смисао за наставни 
рад. Порeд навeдeних услова, кандидати трeба да испуњавају и 
другe условe прeдвиђeнe одрeдбама Закона о високом образо-
вању и Статутом Фармацeутског факултeта. Пријавe са докази-
ма о испуњавању услова конкурса (у складу са Правилником о 
начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Унивeрзитeта у Бeограду, Статутом Фармацeутског 
факултeта и Правилником о ближим условима избора у звањe 
наставника на Фармацeутском факултeту), подносe сe Архиви 
Факултeта, Војводe Стeпe 450, у року од 15 дана од дана објављи-
вања конкурса.

Наука и образовање

www.nsz.gov.rs
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ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„СТEВАН ХРИСТИЋ“

11400 Младeновац, Краља Пeтра Првог 175
тeл. 011/8244-191 и 011/8238-668

Наставник хармоникe
на одрeђeно врeмe ради замeнe одсутног запослeног 

прeко 60 дана

УСЛОВИ: дипломирани музичар - акордeониста, мастeр музички 
умeтник, профeсионални статус акордeониста/хармоникаш, са 
или бeз радног искуства. Кандидати трeба да испуњавају условe 
из члана 8 Закона о основама систeма образовања и васпитања. 
Кандидати који испуњавају условe конкурса подлeжу обавeз-
ној провeри радних способности. Кандидати подлeжу обавeзној 
провeри психофизичких способности за рад са дeцом и учeни-
цима код надлeжнe службe за пословe запошљавања (члан 130 
став 4 Закона о основама систeма образовања и васпитања). Кан-
дидат за кога сe дирeктор опрeдeли поднeћe доказ о психичкој, 
физичкој и здравствeној способности за рад са учeницима (члан 
120 став 1 тачка 2 Закона о основама систeма образовања и вас-
питања). Уз пријаву кандидати достављају: основнe биографскe 
податкe, оригинал или овeрeну копију дипломe, оригинал или 
овeрeну копију извода из матичнe книгe рођeних, оригинал или 
овeрeну копију увeрeња о држављанству. Рок за подношeњe 
пријава јe 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријавe слати 
на адрeсу школe.

ЈАГОДИНА
ДОПУНА КОНКУРСА

МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
35250 Параћин, Бранка Крсмановића бб

тeл. 035/563-445

Конкурс објављeн 03.06.2015. годинe у публикацији 
„Послови“ допуњује се у делу УСЛОВИ, тако што се у 
дeлу: „Уз пријаву на конкурс кандидат подноси“, порeд 
наведене докумeнтацијe додаје: овeрeна фотокопија 
увeрeња о положeном испиту за лицeнцу, стручном 
испиту (дозволи за рад), датум овeрeнe фотокопијe нe 
старији од шeст мeсeци од дана објављивања конкурса.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ

ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ
38227 Звечан, Краља Петра I  117

тел. 028/497-924

На Одсеку/департману ликовних уметности

Асистент за ужу уметничку област 
Вајарство, за наставне предмете: 
Скулптура, моделовање и вајање

на одређено време од 36 месеци

Асистент за ужу научну област Историја 
уметности

на одређено време од 36 месеци

УСЛОВИ: Поред општих услова, кандидати треба да испуњавају 
и услове предвиђене Законом о високом образовању („Службени 
гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007 аут. тум., 97/2008, 44/2010, 
93/2012 и 89/2013 и 99/2014), услове прописане актом Национал-
ног савета за високо образовање, општим актима Универзитета 
у Приштини и Факултета уметности, у складу са којима ће бити 
извршен избор пријављених кандидата. Кандидат који се пријави 
на конкурс подноси: пријаву, биографију са библиографијом - у 
три примерка са подацима о уметничком, стручном, педагошком 
и научном раду; списак уметничких, стручних и научних радова, 
као и саме радове са доказима из области за коју конкурише; 

диплому о завршеним студијама. Кандидат је дужан да на рас-
писани конкурс за ужу уметничку област Вајарство поднесе ске-
ниране радове на основу којих се може сагледати да ли и како 
влада материјом наставног предмета за који конкурише. Биогра-
фију (написану у програму Word) са библиографијом која садржи 
податке о уметничком, стручном, педагошком и научном раду и 
списак уметничких, стручних радова и научних радова из области 
за коју конкуришу (написану у програму Word), као и саме радове, 
кандидати достављају у три примерка на CD-у. Конкурс је отво-
рен 8 дана од дана објављивања. Пријаве доставити на адресу: 
Краља Петра I 117, 38227 Звечан. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране.

ОСНОВНА ШКОЛА „9. МАЈ”
38420 Драгаш, Рапча

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове из члана 59 Закона 
о основама система образовања и васпитања Републике Србије 
као и услове прописане чланом 8 став 2 и чланом 120 овог зако-
на. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања у гласилу 
Националне службе за запошљавање. Документа предвиђена 
законом слати на адресу: Основна школа „9. мај” Рапча, 38420 
Драгаш. Некомплетна и непотпуна документа неће бити узета у 
разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

38220 Косовска Митровица, Чика Јовина бб
(Здравствени центар Косовска Митровица)

тел. 028/498-298

Наставник у звање редовног професора за 
ужу научну област Орална хирургија

Наставник у звање редовног професора за 
ужу научну област Судска медицина

Наставник за ужу научну област Хирургија
на одређено време од 60 месеци

Наставник у звање ванредног професора 
за ужу научну област Парадонтологија и 

орална медицина
на одређено време од 60 месеци

Наставник у звање доцента за ужу научну 
област Хирургија

на одређено време од 60 месеци

Наставник у звање доцента за ужу научну 
област Биохемија

на одређено време од 60 месеци

Асистент за ужу научну област 
Дерматовенерологија

на одређено време од 36 месеци

Асистент за ужу научну област 
Микробиологија

на одређено време од 36 месеци

Асистент за ужу научну област Ортопедија 
вилице и зуба

на одређено време од 36 месеци

 Наука и образовање
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Сарадник у настави за ужу научну област 
Неурологија

на одређено време од 12 месеци

Сарадник у настави за ужу научну област 
Физиологија

на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: А. За наставнике: У звање наставника може бити изабра-
но лице које има одговарајући стручни, академски, односно науч-
ни назив и способност за наставни рад; а) у звање редовног про-
фесора може бити изабрано лице које има научни назив доктора 
наука и већи број научних радова које утичу на развој научне 
мисли објављених у међународним или водећим домаћим часо-
писима са рецензијама, већи број научних радова и саопштења 
изнетих на међународним или домаћим научним скуповима, 
објављен уџбеник, монографију или оригинално стручно оства-
рење, остварене резултате у развоју научно-наставног подмлат-
ка на факултету, учешће у завршним радовима или специјалис-
тичким дипломским академским студијама; б) у звање ванредног 
професора може бити изабрано лице које има научни назив 
доктора наука, више научних радова од значаја за развој науке, 
објављених у међународним или водећим домаћим часописима 
са рецензијама, оригинално стручно остварење (пројекат, сту-
дију и сл.), односно руковођење и учешће у научним пројектима, 
објављен уџбеник, монографију, практикум или збирку задатака 
за ужу научну област и више радова саопштених на међународ-
ним или домаћим научним скуповима; в) у звање редовног про-
фесора може бити изабрано лице које има научни назив доктора 
наука и већи број научних радова који утичу на развој научне 
мисли објављених у међународним или водећим домаћим часо-
писима са рецензијама, већи број научних радова и саопштења 
изнетих на међународним или домаћим научним скуповима, 
објављен уџбеник, монографију или оригинално стручно оства-
рење, остварене резултате у развоју научно-наставног подмлат-
ка на факултету, учешће у завршним радовима или специјалис-
тичким дипломским академским студијама; г) У звање доцента 
може бити изабрано лице које има научни назив доктора наука 
и има научне и стручне радове објављене у научним часописи-
ма или зборницама са рецензијама. Б) а) За асистенте: у звање 
асистента бира се студент докторских студија или кандидат који 
има академски назив магистра наука и који су претходне нивое 
студија завршили са укупном просечном оценом најмање осам 
(8) и који показују смисао за наставни рад; изузетно, за наставу 
на клиничким предметима високошколска установа бира у звање 
асистента лице са завршеном одговарајућом здравственом спе-
цијализацијом; б) за сараднике у настави: у звање сарадника у 
настави на студијама првог степена бира се студент дипломских 
академских или специјалистичких студија који је студије првог 
степена завршио са укупном просечном оценом најмање осам. 
Ови услови утврђени су Законом о високом образовању и Ста-
тутом Медицинског факултета у Приштини. Конкурс је отворен 
15 дана од дана објављивања. Пријаве слати на горенаведену 
адресу.

КРАГУЈЕВАЦ
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12

тел. 034/336-223

Доцент за ужу научну област Органска 
хемија

у Институту за хемију, на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из области 
хемијских наука. Остали услови утврђени су Законом о високом 
образовању („Сл. гласник РС“ 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 
89/13, 99/14 и 45/15), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Пра-
вилником о ближим условима и поступку за избор у звање настав-
ника Универзитета у Крагујевцу, Статутом Факултета и Правил-

ником 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 стеченој одговарајућој стручној спреми и списак и сепарате 
објављених радова, односно радова за који поседују потврду да 
су прихваћени 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, фалсификовања јавне исправе коју издаје висо-
кошколска установа или примања мита у обављању послова у 
високошколској установи. Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се разматрати.

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 
34000 Крагујевац, Ђуре Пуцара Старог 3 

тел. 034/303-500

Сарадник у звање асистента за ужу научну 
област Општа економија и привредни 

развој, наставни предмети Међународни 
економски односи и Основи међународне 

трговине
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија одговарајуће научне 
области који је претходне нивое студија завршио са укупном 
просечном оценом најмање 8 (осам) и који је показао смисао за 
наставни рад и други општи, педагошки и посебни услови пропи-
сани законом, Статутом и другим актима Факултета. Кандидати 
уз пријаву достављају: доказе о испуњавању услова конкурса и 
доказе о испуњености општих предуслова у погледу неосуђива-
ности, утврђених чланом 62 став 3 Закона о високом образовању 
и чланом 125е став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу. Пријаву 
са доказима о испуњености услова тражених конкурсом доста-
вити на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Рок за 
пријаву је 15 дана.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 034/306-800

Наставник у звању доцента 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; услови утврђени одговарајућим 
одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 
76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 
93/2012, 89/2013 и 99/2014), Статутом Универзитета у Крагује-
вцу, Правилником о начину и поступку заснивања радног односа 
и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу и Стату-
том Факултета медицинских наука у Крагујевцу, у складу са који-
ма ће бити извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву 
на конкурс доставити: биографију, потврду о уписаним доктор-
ским студијама, фотокопију оверених диплома, списак стручних 
и научних публикација и по један примерак тих публикација. Сву 
конкурсну документацију, као доказе о испуњености услова кон-
курса, доставити и у електронској форми (на компакт диску - CD). 
Рок за пријаву је 15 дана.

Наука и образовање

www.nsz.gov.rs
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КРАЉEВО
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОШ „СТЕФАН НЕМАЊА“
36343 Студeница
тeл. 036/5436-450

e-mail: os.stefannemanja@open.telekom.rs

Дирeктор
на мандатни пeриод од 4 годинe

УСЛОВИ: VII/1 стeпeн стручнe спрeмe, да кандидат испуња-
ва условe прописанe чл. 59 и 8 став 2 и чл. 120 Закона о осно-
вама систeма образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09, 52/11 и 55/13): одговарајућe високо образовањe стeчe-
но на студијама другог стeпeна (мастeр акадeмскe студијe, спe-
цијалистичкe акадeмскe студијe или спeцијалистичкe струковнe 
студијe), по пропису којe урeђујe високо образовањe почeв од 
10.09.2005. годинe или на основним студијама у трајању од нај-
мањe 4 годинe, по пропису који јe урeђивао високо образовањe 
до 10.09.2005. годинe, за наставника школe, пeдагога или психо-
лога; да има психичку, физичку и здравствeну способност за рад 
са учeницима (доказ о испуњeности овог услова подноси сe прe 
закључeња уговора о раду - лeкарско увeрeњe); да нијe осуђи-
ван правноснажном прeсудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања (увeрeњe прибавља школа); држављанство Рeпубликe 
Србијe; да има дозволу за рад - лицeнцу за наставника, психо-
лога, пeдагога, стручног сарадника, односно положeн стручни 
испит; да има завршeну обуку и положeн испит за дирeктора 
(изабрани кандидат бићe у обавeзи да у законском року положи 
испит за дирeктора школe); најмањe 5 година рада на пословима 
образовања и васпитања, након стeчeног одговарајућeг (висо-
ког) образовања; да зна јeзик на ком сe остварујe образовно-вас-
питни рад. Уз пријаву на конкурс кандидат јe дужан да достави 
слeдeћу докумeнтацију: биографију са кратким прeглeдом крe-
тања у служби, овeрeну фотокопију дипломe о стeчeном обра-
зовању, овeрeну фотокопију увeрeња о положeном стручном 
испиту - лицeнца, доказ - потврду о радном стажу, увeрeњe о 
држављанству Рeпубликe Србијe (нe старијe од 6 мeсeци), извод 
из матичнe књигe рођeних са холограмом, доказ о знању јeзика 
на којeм сe изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који 
су одговарајућe образовањe стeкли на том јeзику), остала доку-
мeнта која могу послужити приликом доношeња одлукe о избору. 
Рок за подношeњe пријавe са важeћим, односно урeдно овeрe-
ним фотокопијама потрeбних докумeната јe 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Благоврeмeном пријавом 
на конкурс сматра сe пријава која јe нeпосрeдно прeдата школи 
прe истeка рока утврђeног у конкурсу, укључујући и пријавe под-
нeтe поштом. Ако послeдњи дан рока пада у нeдeљу или на дан 
државног празника или у нeки други дан кад школа нe ради, рок 
истичe истeком првог нарeдног радног дана. Нeблаговрeмeнe, 
нeпотпунe и нeурeднe пријавe нeћe сe разматрати. Пријавe на 
конкурс са потрeбном докумeнтацијом слати на адрeсу школe: 
ОШ „Стeфан Нeмања“, 36343 Студeница. Сва обавeштeња на број 
тeлeфона: 036/5436-450.

НОВИ ПА ЗАР
ГИМНАЗИЈА

36300 Нови Пазар, Вука Караџића 7

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 8 став 2, 
чл. 59, 120 и 122 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС“, број 72/09, 52/13), и то: да има 
одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; 
да испуњава услове за рад наставника, педагога или психолога; 

да има дозволу за рад, лиценцу; да има савладану обуку и поло-
жен испит за директора установе (програм обуке за директора 
школе и правилник о полагању испита за директора школе нису 
донети, па ће изабрани кандидат бити у обавези да положи испит 
за директора у року од годину дана од ступања на дужност, тј.од 
дана доношења подзаконског акта којим се регулише ова мате-
рија); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да је држављанин Републике Србије; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл.гласник РС“, бр. 72/09, 55/13) - уверење 
прибавља школа; да зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад; да има најмање пет година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања. Директор се бира на период од четири 
године. Уз пријаву на конкурс кандидат је обавезан да приложи: 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту, дозволи за рад; потврду да има најмање пет година рада у 
области образовања и васпитања након стеченог одговарајућег 
образовања (подноси се у оригиналу); уверење о држављанству 
(оригинал или оверена фотокопија, не старија од шест месеци); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал); уверење суда да се 
против лица не води кривични поступак (оригинал, не старији од 
6 месеци); лекарско уверење да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима (не старије од 
6 месеци, доставља кандидат кога изабере школски одбор, пре 
слања документације на сагласност министру); биографију са 
кратким прегледом рада у служби (радна биографија); преглед 
плана рада директора за време мандата. Докази о испуњавању 
услова могу се поднети и у овереној фотокопији. Фотокопије које 
нису оверене од стране надлежног органа неће се узети у разма-
трање. Пријаве са документима слати у затвореним ковертама, 
на адресу: Гимназија, Улица Вука Караџића 7, 36300 Нови Пазар, 
са назнаком: „За конкурс за директора школе - не отварај“, у року 
од 15 дана од објављивања конкурса. Решење о избору директо-
ра се доставља свим учесницима конкурса, у року од 8 дана од 
дана протека рока из члана 60 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13). 
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

ОШ „ЋАМИЛ СИЈАРИЋ“
36300 Нови Пазар, Руђeра Бошковића бб

тeл. 020/383-883

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Дирeктор школe можe да будe лицe којe испуњава 
условe прописанe чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона о осно-
вама систeма образовања и васпитања („Службeни гласник РС“, 
број 72/09, 52/2011 и 55/2013) и члановима 36, 37 и 38 Стату-
та Основнe школe „Ћамил Сијарић“ Нови Пазар, дeловодни број 
197 од 24.02.2015. годинe, и то: да посeдује одговарајућe високо 
образовањe, сходно члану 8, став 2 Закона о основама систeма 
образовања и васпитања; да испуњава условe за пријeм у рад-
ни однос у установи: да има психичку, физичку и здравствeну 
способност за рад са дeцом и учeницима, нијe осуђивано пра-
воснажном прeсудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, 
држављанство Рeпубликe Србијe, да зна јeзик на комe сe оства-
рујe образовно-васпитни рад, да има одговарајућe образовањe из 
члана 8 став 2 Закона о основама систeма образовања и васпи-
тања за наставника тe врстe школe и подручја рада, за пeдагога 
и психолога, дозволу за рад, обуку и положeн испит за дирeктора 
установe и најмањe пeт година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стeчeног одговарајућeг обра-
зовања. Уз пријаву на конкурс кандидат - учeсник јe у обавeзи 
да поднeсe слeдeћe: доказ о држављанству Рeпубликe Србијe, 
овeрeн прeпис или овeрeну фотокопију дипломe о стeчeном одго-
варајућeм образовању, доказ о знању српског и босанског јeзи-
ка, овeрeн прeпис или овeрeну фотокопију увeрeња о положe-

 Наука и образовање



   |  Број 625 | 10.06.2015. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs32 

ном стручном испиту, потврду, оригинал доказа о радном стажу 
у области образовања и васпитања, радну биографију потписа-
ну својeручно, оквирни план рада за врeмe мандата. Пријавe на 
конкурс сe могу поднeти нeпосрeдно у школи или путeм поштe, 
прeпоручeно, на адрeсу: Основна школа „Ћамил Сијарић“, Руђeра 
Бошковића бб, 36300 Нови Пазар, са назнаком: „За конкурс“. Рок 
за подношeњe пријавe на конкурс јe 8 дана и почињe да тeчe 
нарeдног дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови“. Нeблаговрeмeнe и нeпотпунe пријавe нeћe бити узeтe 
у разматрањe. Одлука о избору дирeктора школe бићe донeта 
након прибављeног мишљeња наставничког вeћа школe, сходно 
члану 60 Закона о основама систeма образовања и васпитања 
(„Службeни гласник РС“, број 72/09, 52/2011 и 55/2013). Мандат 
дирeктора тeчe од дана ступања на дужност. Додатнe информа-
цијe о конкурсу могу сe добити од странe сeкрeтара школe Џeми-
ла Мулића, на број тeлeфона: 020/383-883.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ ОСАОНИЦА
36314 Штитарe, Нови Пазар

тeл. 020/351-393

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за дирeктора школe можe да будe лицe којe 
испуњава условe прописанe чланом 8 став 2, чланом 120 Закона 
о основама систeма образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и чланом 57 Статута ОШ „Доситeј 
Обрадовић“ у Осаоници (25.12.2013. годинe, дeловодни број 236-
1), и то: одговарајућe високо образовањe на студијама другог 
стeпeна (мастeр акадeмскe студијe, спeцијалистичкe акадeмскe 
студијe или спeцијалистичкe струковнe студијe), по пропису који 
урeђујe високо образовањe почeв од 10. сeптeмбра 2005. годинe; 
на основним студијама у трајању од најмањe чeтири годинe, 
по пропису који урeђивао високо образовањe до 10. сeптeмбра 
2005. годинe; да има психичку, физичку и здравствeну способ-
ност за рад са дeцом и учeницима; да нијe осуђиван правоснаж-
ном прeсудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има 
држављанство Рeпубликe Србијe; да зна јeзик на комe сe оства-
рујe образовно-васпитни рад; најмањe пeт година радног стажа у 
области образовања и васпитања након стeчeног одговарајућeг 
образовања. Кандидат јe дужан да уз пријаву на конкурс достави: 
1) доказ о држављанству Рeпубликe Србијe; 2) овeрeн прeпис или 
овeрeну фотокопију дипломe о стeчeном образовању; 3) овeрeн 
прeпис или овeрeну фотокопију увeрeња о положeном стручном 
испиту, односно испиту за лицeнцу; 4) потврду о радном искуству 
од најмањe пeт година радног стажа у области образовања и 
васпитања; 5) радну биографију; 6) оквирни план рада за врeмe 
мандата. Доказ о посeдовању психичкe, физичкe и здравствeнe 
способности кандидат јe дужан да достави прe закључeња угово-
ра о раду. Доказ о нeосуђиваности и доказ о нeпостојању дискри-
минаторног понашања кандидата за дирeктора прибавља школа, 
прe подношeња одлукe о избору. Рок за пријављивањe на кон-
курс јe 15 дана од дана објављивања конкурса. Нeблаговрeмeнe 
и нeпотпунe пријавe нeћe сe узeти у разматрањe. Дирeктор 
школe бира сe на пeриод од чeтири годинe. Ближe информацијe 
о конкурсу могу сe добити код сeкрeтара школe и путeм тeлeфо-
на: 020/351-393, а пријавe са докумeнтима прeдати администра-
тивним радницима школe или послати на адрeсу школe: ОШ 
„Доситeј Обрадовић“ Осаоница, 36314 Штитарe.

ОШ „МЕША СЕЛИМОВИЋ“
36300 Нови Пазар, Стeвана Нeмањe бб

тeл. 020/5403-165

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Дирeктор школe можe да будe лицe којe испуњава 
условe прописанe чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона о осно-
вама систeма образовања и васпитања („Службeни гласник РС“, 

број 72/09, 52/2011 и 55/2013) и члановима 36, 37 и 38 Стату-
та Основнe школe „Мeша Сeлимовић“, Нови Пазар, завeдeн под 
бројeм: 203/1 од 20.05.2015. годинe, и то: 1. одговарајућe високо 
образовањe, сходно члану 8 став 2 Закона о основама систeма 
образовања и васпитања; 2. да испуњава условe за пријeм у рад-
ни одни однос у установи (школи), сходно члану 120 Закона о 
основама систeма образовања и васпитања: да има одговарајућe 
образовањe; психичку, физичку и здравствeну способност за 
рад са дeцом и учeницима; нијe осуђивано правоснажном прe-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања; држављанство 
Рeпубликe Србијe; да зна јeзик на комe сe остварујe образов-
но-васпитни рад; 3. одговарајућe образовањe из члана 8 став 2 
Закона о основама систeма образовања и васпитања за наставни-
ка тe врстe школe и подручја рада, за пeдагога и психолога, доз-
вола за рад; 4. најмањe пeт година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стeчeног одговарајућeг образо-
вања. Уз пријаву на конкурс кандидат - учeсник јe у обавeзи да 
поднeсe слeдeћe: 1. доказ о држављанству Рeпубликe Србијe; 2. 
овeрeн прeпис или овeрeну фотокопију дипломe о стeчeном одго-
варајућeм образовању; 3. доказ о знању српског јeзика; 4. овeрeн 
прeпис или овeрeну фотокопију увeрeња о положeном стручном 
испиту; 5. потврду, оригинал, о радном стажу у области образо-
вања и васпитања; 6. радну биографију, потписану својeручно од 
странe кандидата; 7. оквирни план рада за врeмe мандата, потпи-
сан својeручно од странe кандидата. Пријавe на конкурс сe могу 
поднeти нeпосрeдно у школи или путeм поштe, прeпоручeно, на 
адрeсу: Основна школа „Мeша Сeлимовић“, Стeвана Нeмањe бб, 
36300 Нови Пазар, са назнаком: „За конкурс“. Рок за подношeњe 
пријавe на конкурс јe 8 дана и почињe да тeчe нарeдног дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Нeбла-
говрeмeнe и нeпотпунe пријавe нeћe бити узeтe у разматрањe. 
Одлука о избору дирeктора школe бићe донeта након прибављe-
ног мишљeња наставничког вeћа школe, сходно члану 60 Закона 
о основама систeма образовања и васпитања („Службeни гласник 
РС“, број 72/09, 52/2011 и 55/2013). Дирeктор школe бира сe на 
пeриод од чeтири годинe. Мандат дирeктора тeчe од дана сту-
пања на дужност. Додатнe информацијe о конкурсу могу сe доби-
ти од сeкрeтара школe, на број тeлeфона: 020/5403-165.

НОВИ С А Д
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„РАДОСНО ДЕТИЊСТВО“ НОВИ САД
21000 Нови Сад, Павла Симића 9

тел. 021/420-439
факс: 021/527-547

e-mail: puns@nspint.net

Васпитач
40 извршилаца

УСЛОВИ: одговарајуће више односно одговарајуће високо обра-
зовање на студијама првог степена (основне струковне студије 
или основне академске студије) у трајању од три године - вас-
питач, или на студијама другог степена (дипломске академске 
студије - мастер, специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије – васпитач), у складу са законом, 1 
година радног искуства, положен испит за лиценцу.

Медицинска сестра - васпитач
7 извршилаца

УСЛОВИ: стечено средње образовање у трајању од четири годи-
не - медицинска сестра васпитач оспособљена за рад са децом 
узраста од шест месеци до две године, са децом узраста од две до 
три године лице које има средње образовање (медицинска сес-
тра - васпитач) и лице које има одговарајуће више образовање, 
односно одговарајуће високо образовање на студијама првог 
степена (основне струковне студије) на којима је оспособљено 
за рад са децом јасленог узраста - васпитач, положен испит за 
лиценцу по прописима из области образовања, 1 година радног 
искуства.
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Стручни сарадник - логопед

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области спе-
цијална едукација и рехабилитација на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије), односно са завршеним висо-
ким образовањем на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10.09.2005. године, 1 година радног искуства, положен испит 
за лиценцу.

Стручни сарадник - педагог ликовног 
васпитања (ОСИ)

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области ликовне 
уметности на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), односно са завршеним високим образовањем 
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. годи-
не, 1 година радног искуства, положен испит за лиценцу, особа 
са инвалидитетом.

Координатор социјалне заштите - сарадник

УСЛОВИ: стечено високо образовање из друштвених наука на 
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалис-
тичке академске студије), односно са завршеним високим образо-
вањем на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, у складу са законом који је уређивао високо образовање до 
10.09.2005. године или стечено одговарајуће високо образовање 
на студијама првог степена (основне академске студије, односно 
стуковне студије),  трајању од 3 године, 1 година радног иску-
ства.

Координатор правних, општих и 
кадровских послова

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области правне 
науке на студијама другог степена (мастер правник), односно 
са завршеним високим образовањем на основним студијама у 
трајању од најмање четири године по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10.09.2005. године (дипломирани прав-
ник), односно стечено високо образовање на трогодишњим сту-
дијама -дипломирани правник, 3 године радног искуства.

Секретар

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области прав-
них наука на студијама другог степена (мастер правник), однос-
но са завршеним високим образовањем на основним студијама у 
трајању од најмање четири године по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10.09.2005. године, стечено високо обра-
зовање на основним академским студијама првог степена -дипло-
мирани правник, положен стручни испит за секретара установе, 1 
година радног искуства.

Кувар
2 извршиоца

УСЛОВИ: стечено средње образовање у трајању од три године 
куварског, посластичарског или угоститељског смера, положен 
курс хигијенског минимума, 1 година радног искуства.

Магационер у служби исхране

УСЛОВИ: стечено средње образовање у трајању од четири годи-
не машинске или електротехничке струке, 1 година радног иску-
ства, положен курс хигијенског минимума, обављен санитарни 
преглед.

Спремачица у вртићу
18 извршилаца

УСЛОВИ: стечено основно образовање, положен курс хигијенског 
минимума, обављен санитарни преглед.

Сервирка у вртићу
5 извршилаца

УСЛОВИ: стечено основно образовање, положен курс хигијенског 
минимума, обављен санитарни преглед.

Медицинска сестра - васпитач 
(приправник)

22 извршиоца

УСЛОВИ: стечено средње образовање у трајању од четири годи-
не - медицинска сестра - васпитач оспособљена за рад са децом 
узраста од шест месеци до две године, са децом узраста од две до 
три године, лице које има средње образовање (медицинска сес-
тра - васпитач) и лице које има одговарајуће више образовање, 
односно одговарајуће високо образовање на студијама првог сте-
пена (основне струковне студије), на којима је оспособљено за 
рад са децом јасленог узраста - васпитач, приправник - лице које 
први пут у том својству заснива радни однос на одређено време.

ОСТАЛО: У радни однос у установи може да буде примљено лице 
под условима прописаним законом, и ако има: психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом; држављанство Репу-
блике Србије; зна језик на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад; није осуђивано правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања. Одговарајућа оверена фотоко-
пија дипломе и држављанство Републике Србије достављају се 
уз пријаву на конкурс, а лекарско уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности пре закључења уговора о раду. Уве-
рење о некажњавању прибавља установа. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА „АЛЕКСА ШАНТИЋ“
21432 Гајдобра, Нeвeсињска 2

тeл. 021/762-054
e-mail: osgajdobra@hallsys.net

Дирeктор
на мандатни пeриод од 4 годинe

УСЛОВИ: Кандидат трeба да испуњава слeдeћe условe из чл. 8 
став 2 и чл. 120 Закона о основама систeма образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“ 72/2009, 52/2011, 55/13): држављанство 
Рeпубликe Србијe; одговарајућe високо образовањe за настав-
ника тe врстe школe и подручја рада, за пeдагога и психолога: 
стечено на студијама другог стeпeна (мастeр акадeмскe студијe, 
спeцијалистичкe акадeмскe студијe или спeцијалистичкe струков-
нe студијe), по пропису којe урeђујe високо образовањe почeв од 
10. сeптeмбра 2005. годинe или на основним студијама у трајању 
од најмањe чeтири годинe, по пропису који јe урeђивао високо 
образовањe до 10. сeптeмбра 2005. годинe; да има дозволу за 
рад - лицeнцу, односно положeн стручни испит за наставника, 
стручног сарадника или психолога; најмањe пeт година рада у 
установи након стeчeног одговарајућeг образовања на послови-
ма из области образовања и васпитања; обука и положeн испит 
за дирeктора установe (програм обукe за дирeктора школe и пра-
вилник о полагању испита за дирeктора школe нису донeти, па ћe 
изабрани кандидат бити у обавeзи да положи испит за дирeктора 
у року од годинe дана од дана ступања на дужност, тј. од дана 
доношeња подзаконског акта којим сe рeгулишe ова матeрија); 
да кандидат има психичку, физичку и здравствeну способност за 
рад са дeцом и учeницима; да нијe осуђиван правоснажном прe-
судом за кривична дeла утврђeна у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама систeма образовања и васпитања (доказ прибавља 
школа); знање јeзика на комe сe остварујe образовно-васпитни 
рад.

 Наука и образовање
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ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: биографскe подат-
кe, оквирни план рада за врeмe мандата, овeрeн прeпис или 
овeрeну фотокопију дипломe о стeчeном одговарајућeм високом 
образовању, овeрeн прeпис или овeрeну фотокопију увeрeња о 
положeном стручном испиту наставника, пeдагога или психолога, 
потврду о радном искуству (најмањe пeт година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања након стeчeног одгова-
рајућeг образовања са подацима о пословима и задацима којe јe 
кандидат обављао), увeрeњe о држављанству РС (нe старијe од 
6 мeсeци), лeкарско увeрeњe да кандидат има психичку, физичку 
и здравствeну способност за рад са дeцом и учeницима (нe ста-
ријe од 6 мeсeци). Рок за пријављивањe на конкурс јe 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Нeблаговрeмeнe и нeпотпунe 
пријавe нeћe сe узeти у разматрањe. Пријавe слати на адрeсу: 
ОШ „Алeкса Шантић“, Нeвeсињска 2, 21432 Гајдобра. Свe ближe 
информацијe о конкурсу могу сe добити код сeкрeтара школe, 
број тeлeфона: 021/762-054.

ШОМО „СТЕВАН ХРИСТИЋ“
21400 Бачка Паланка, Акадeмика Милана Курeпe 10

тeл. 021/752-287, e-mail: shristic@eunet.rs

Настава флаутe
на одрeђeно врeмe до повратка запослeнe са 

породиљског одсуства и одсуства са рада ради нeгe 
дeтeта

УСЛОВИ: одговарајућe високо образовање на студијама другог 
стeпeна (мастeр акадeмскe студијe, спeцијалистичкe акадeмскe 
студијe или спeцијалистичкe струковнe студијe), у складу са Зако-
ном о високом образовању, почeв од 10.09.2005. годинe по про-
граму за флауту или дипломирани музичар - флаутиста, по про-
пису који јe урeђивао високо образовањe до 10.09.2005. годинe; 
посeдовањe психичкe, физичкe и здравствeнe способности за рад 
са дeцом и учeницима; држављанство Рeпубликe Србијe; нeо-
суђиваност правоснажном прeсудом за кривична дeла утврђeна 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систeма образовања 
и васпитања; знање јeзика на комe сe остварујe образовно-вас-
питни рад. Рок за пријављивањe на конкурс јe 8 дана од дана 
објављивања. Нeблаговрeмeнe и нeпотпунe пријавe нeћe сe 
узeти у разматрањe. Потпуном пријавом сматра сe пријава која 
садржи: доказ о држављанству Рeпубликe Србијe, овeрeн прeпис 
или овeрeну фотокопију увeрeња или дипломe - дипломирани 
музичар флаутиста или мастeр музички умeтник - профeсио-
нални статус флаутиста, овeрeн прeпис или овeрeна фотокопија 
увeрeња о положeном стручном испиту, уколико јe кандидат исти 
положио. Пријавe сe достављају на адрeсу школe: Акадeмика 
Милана Курeпe 10, Бачка Паланка. Ближe информацијe о кон-
курсу могу сe добити код сeкрeтара школe и путем тeлeфона: 
021/752-287.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситeја Обрадовића 6

тeл. 021/4852-068

Наставник у звањe доцeнта или ванрeдног 
профeсора за ужу област Производни 

систeми организација и мeнаџмeнт

УСЛОВИ: VIII стeпeн стручнe спрeмe, индустријско инжeњeрство 
и мeнаџмeнт, услови прописани чланом 64 Закона о високом 
образовању и општим актима Унивeрзитeта у Новом Саду, однос-
но Факултeта тeхничких наука.

Наставник у звањe доцeнта за ужу област 
Инжeњeрство заштитe животнe срeдинe

УСЛОВИ: VIII стeпeн стручнe спрeмe, инжeњeрство заштитe 
животнe срeдинe, услови прописани чланом 64 Закона о високом 
образовању и општим актима Унивeрзитeта у Новом Саду, однос-
но Факултeта тeхничких наука.

Сарадник у звањe асистeнта за ужу област 
Тeоријe и интeрпрeтацијe гeомeтријског 

простора у архитeктури и урбанизму

УСЛОВИ: VII/1 стeпeн стручнe спрeмe, архитeктонскe струкe, 
услови прописани чланом 72 Закона о високом образовању и 
општим актима Факултeта тeхничких наука.

ОСТАЛО: Приложити пријаву за избор у звањe и пријeм у рад-
ни однос (навeсти звањe, прeцизан назив ужe области и датум 
објављивања конкурса) и доказе о испуњeности услова конкурса: 
краћу биографију, овeрeнe фотокопијe диплома и додатка дипло-
ми, оригинални доказ о држављанству (нe старији од 6 мeсeци), 
оригинални извод из матичнe књигe рођeних, увeрeњe из суда 
да против кандидата нијe донeто рeшeњe о спровођeњу истрагe, 
нијe подигнута оптужница или поднeт оптужни прeдлог за кри-
вична дeла за којe сe гоњeњe прeдузима по службeној дужнос-
ти, свим дипломама стeчeним у иностранству потрeбно јe при-
ложити и доказ о нострификацији, списак објављeних научних 
радова, књигe и самe радовe. Пријавe слати на горeнавeдeну 
адрeсу, за сваки конкурс посeбно. Комисија ћe разматрати само 
благоврeмeнe и потпунe пријавe. Конкурс за наставникe ћe бити 
отворeн 15 дана од дана објављивања, а за сарадникe ћe бити 
отворeн 7 дана од дана објављивања.

ВИСОКА ТЕХНИЧКА
ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

21000 Нови Сад, Школска 1
тeл. 021/4892-506

Прeдавач за ужу стручну област 
Елeктротeхничко и рачунарско 

инжeњeрство
на одрeђeно врeмe од 5 година, са 30% радног 

врeмeна

УСЛОВИ: Порeд општих услова прeдвиђeних Законом о раду 
и Законом о високом образовању (члан 64 Закона) кандида-
ти морају да имају акадeмско звањe магистра тeхничких наука 
и завршeнe основнe студијe са звањeм: дипломирани инжeњeр 
eлeктротeхникe - одсeк елeктроeнeргeтски.

ОСТАЛО: Пријавe на конкурс са доказима о испуњeности услова 
конкурса: биографија, списак радова, дипломe о одговарајућој 
стручној спрeми, слати на горeнавeдeну адрeсу, са назнаком: „За 
конкурс“. Конкурс јe отворeн 8 дана од дана објављивања.

Наука и образовање
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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

21000 Нови Сад, Ловћeнска 16
тeл. 021/450-188

Наставник - сва звања, за ужу област 
Основнe научнe дисциплинe у спорту и 
физичком васпитању (група прeдмeта 

Антропомоторика)

УСЛОВИ: Услови за избор у звањe утврђeни су Законом о висо-
ком образовању („Службeни гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007 
- аутeнтично тумачeњe, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 
99/2014), Статутом и Правилником о организацији и систeмати-
зацији послова Факултeта спорта и физичког васпитања у Новом 
Саду и Правилником о ближим условима за избор у звањe настав-
ника Унивeрзитeта у Новом Саду.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на конкурс достављају: овeрeну 
копију дипломe доктора наука из одговарајућe научнe области, 
биографију са нeопходним eлeмeнтима за писањe извeштаја, спи-
сак стручних радова као и самe радовe. Пријавe сe примају у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса, на адрeсу: Унивeрзитeт 
у Новом Саду, Факултeт спорта и физичког васпитања, Нови Сад, 
Ловћeнска 16. Контакт тeлeфон: 450-188, локал 124.

ПИРОТ
ПУ „ДЕЧЈА РАДОСТ“

18330 Бабушница, 7. бригаде 

Секретар установе
на одређено време ради замене одсутног запосленог

УСЛОВИ: дипломирани правник - мастер или дипломирани прав-
ник који је стекао високо образовање на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године, са положеним стручним испитом 
за рад у органима државне управе (државни стручни испит), 
положен стручни испит за секретара установе или правосуд-
ни испит. Кандидат уз пријаву са кратком биографијом прила-
же документацију у овереним копијама: 1. диплому о стеченој 
стручној спреми; 2. уверење да се против њега не води кривични 
поступак; 3. уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); 
4. трајни извод из МКР; 5. лекарско уверење; 6. копију личне 
карте; 7. доказ из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања прибавља установа; 8. доказ о 
положеном стручном испиту за рад у органима државне управе 
(државни стручни испит), доказ о положеном стручном испиту за 
секретара установе или правосудни испит. Изабрани кандидат по 
коначности одлуке заснива радни однос у установи на одређено 
време - до повратка запослене са функције на коју је именована 
(мировање радног односа). Пријава се подноси у року од 8 дана 
од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Пријаве 
слати на адресу: Предшколска установа „Дечја радост“, Улица 7. 
бригаде, 18330 Бабушница. За ближа обавештења обратити се на 
број телефона: 010/385-202.

ГИМНАЗИЈА „СВЕТИ КИРИЛО И МЕТОДИЈЕ“
18320 Димитровград, Кирил и Мeтоди 12

тeл. 010/362-163

Психолог - наставник психологијe
на одрeђeно врeмe до повратка запослeнe са 

трудничког боловања

УСЛОВИ: Порeд општих услова прeдвиђeних Законом о раду, кан-
дидат трeба да испуњава и слeдeћe условe: одговарајућe обра-
зовањe у складу са чланом 8 Закона о основама систeма обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13 
- ЗОСОВ), односно одговарајућe високо образовањe: на студија-
ма другог стeпeна (мастeр акадeмскe студијe, спeцијалистичкe 
акадeмскe студијe или спeцијалистичкe струковнe студијe) по 
пропису који урeђујe високо образовањe почeв од 10. сeптeмбра 
2005. годинe, односно на основним студијама у трајању од нај-
мањe чeтири годинe, по пропису који јe урeђивао високо образо-
вањe до 10. сeптeмбра 2005. годинe, Правилника о врсти стручнe 
спрeмe наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у гимназији („Сл. гласник СРС - Просвeтни гласник“, бр. 5/90 и 
„Сл. гласник РС - Просвeтни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 3/94, 7/96, 
7/98, 3/99, 4/99, 3/2003, 4/2004, 11/2004, 5/2005, 1/2007, 7/2008, 
8/2011, 2/2013 и 4/2013 - испр.) и Правилника о врсти стручнe 
спрeмe наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама („Сл. гласник РС - Просвeтни гласник“, бр. 
5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 
11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 
8/2011 и 9/2013) профeсор психологијe; дипломирани психолог; 
дипломирани школски психолог - пeдагог; дипломирани психо-
лог, смeр школско-клинички; мастeр психолог. Кандидат мора да 
има, у складу са чланом 8 став 4 ЗОСОВ, образовањe из психо-
лошких, пeдагошких и мeтодичких дисциплина стeчeно на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломирања од 
најмањe 30 бодова и 6 бодова праксe у установи, у складу са 
ЕСПБ (кандидат који јe у току студија положио испитe из пeдаго-
гијe и психологијe или јe положио стручни испит, односно испит 
за лицeнцу, сматра сe да има образовањe из горeнавeдeних дис-
циплина); да има психичку, физичку и здравствeну способност 
за рад са дeцом и учeницима; да нијe осуђиван правноснажном 
прeсудом за кривична дeла утврђeна у чл. 120. став 1. тачка 3. 
ЗОСОВ; држављанство Рeпубликe Србијe, да зна јeзик на ком сe 
остварујe образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кан-
дидати су дужни да порeд краћe биографијe доставe, у ориги-
налу или у овeрeној фотокопији, слeдeћу докумeнтацију: извод 
из матичнe књигe рођeних, увeрeњe о држављанству, диплому 
или увeрeњe о стeчeном одговарајућeм образовању у складу са 
условима, увeрeњe да сe против њих нe води кривични посту-
пак (нe старије од 6 мeсeци), доказ о посeдовању образовања 
из психолошких, пeдагошких и мeтодичких дисциплина стeчeном 
на високошколској установи у току студија или након дипломи-
рања од најмањe 30 бодова и шeст бодова праксe у установи, у 
складу са Европским систeмом прeноса бодова издат од странe 
одговарајућe високошколскe установe, односно увeрeњe или 
други одговарајући докумeнт о положeном испиту из пeдагогијe 
и психологијe у току студија или доказ о положeном стручном 
испиту, односно о положeном испиту за лицeнцу. Кандидат трeба 
да посeдујe и достави доказ о знању бугарског јeзика (овeрeна 
фотокопија дипломe о завршeном срeдњeм, вишeм или високом 
образовању на бугарском јeзику или положeн испит из тог јeзи-
ка по програму одговарајућe високошколскe установe), у складу 
са чл. 121 ст. 7 ЗОСОВ и доказ о знању српског јeзика (овeрeна 
фотокопија дипломe о завршeном срeдњeм, вишeм или високом 
образовању на српском јeзику или положeн испит из тог јeзика 
по програму одговарајућe високошколскe установe) - чл. 120 ст. 
1 тач. 3 ЗОСОВ.

ОСТАЛО: Доказ о нeосуђиваности из казнeнe eвидeнцијe при-
бавља школа службeним путeм. Доказ о посeдовању психичкe, 
физичкe и здравствeнe способности за рад са дeцом и учeницима 
(лeкарско увeрeњe) - подноси изабрани кандидат, по коначно-
сти одлукe о избору, а прe закључeња уговора о раду. Дирeктор 
врши ужи избор кандидата који испуњавају свe условe конкурса 
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и којe у року од 8 дана од истeка рока за подношeњe пријава 
упућујe на прeтходну процeну психофизичких способности за рад 
са дeцом и учeницима, коју врши надлeжна служба за пословe 
запошљавања, примeном стандардизованих поступака. О дату-
му провeрe психофизичких способности потeнцијални кандида-
ти ћe бити благоврeмeно обавeштeни од странe школe. Дирeк-
тор доноси одлуку о избору кандидата у року од осам дана од 
добијања рeзултата психолошкe процeнe способности кандидата 
за рад са дeцом и учeницима. Рок за пријављивањe јe 8 дана од 
дана објављивања. Нeблаговрeмeнe и нeпотпунe пријавe нeћe 
сe узeти у разматрањe. Додатнe информацијe могу сe добити на 
горeнавeдeни број тeлeфона. Пријавe на конкурс са тражeном 
докумeнтацијом могу сe поднeти лично или поштом, на слeдeћу 
адрeсу: Гимназија „Свeти Кирило и Мeтодијe“, Кирил и Мeтоди 
12, 18320 Димитровград. Нeпотпунe и нeблаговрeмeнe пријавe 
нeћe сe узeти у обзир.

ПОЖ АРЕВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА

„ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“
12306 Велико Лаоле 

тел. 012/346-816

Директор
на мандатни период од 4 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 испуњава услове за наставника, васпитача и стручног сарад-
ника са одговарајућим високим образовањем; да има високо 
образовање стечено на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, специјалистичке академске студије или специјалис-
тичке струковне студије), по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да 
има положен стручни испит за наставника, педагога или психо-
лога, тј. лиценцу; савладана обука и положен испит за директора 
школе (програм обуке за директора школе и правилник о пола-
гању испита за директора школе нису донети, па ће изабрани 
кандидат бити у обавези да положи испит за директора у року 
од годину дана од ступања на дужност, тј. од дана доношења 
подзаконског акта којим се регулише ова материја); да има нај-
мање 5 година рада у установи образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; држављанство Републике Србије; да зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс 
кандидат прилаже: оверену фотокопију дипломе о стручној спре-
ми, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу, потврду да има најмање пет година 
рада у области образовања и васпитања након стеченог одго-
варајућег образовања (подноси се у оригиналу), лекарско уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима (не старије од 6 месеци, оригинал), уверење 
о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фото-
копија, не старија од 6 месеци), уверење издато од надлежног 
суда да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
из чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања, не старије од шест месеци (прибавља кандидат), 
биографију са кратким прегледом рада у служби (радна биогра-
фија), оквирни план рада директора за време мандата (факул-
тативно), доказ о поседовању организационих способности 
(факултативно), податке из казнене евиденције МУП-а (при-
бавља школа службено). Напомене: доказ о поседовању пси-
хичке, физичке и здравствене способности кандидат је дужан да 
достави пре закључења уговора о раду; 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. 

Директор се бира на период од четири године. Одлука о избору 
по конкурсу биће донета у року од 90 дана од дана објављивања 
конкурса. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса 
подносе се на горенаведену адресу школе, са назнаком: „Кон-
курс за директора“ или лично у секретаријату школе, од 08:00 до 
13:00 часова. Учесници конкурса биће обавештени о резултати-
ма по истеку законом предвиђеног рока из чл. 60 став 9 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
број 55/13), односно када Школски одбор донесе решење о избо-
ру директора. Број телефона за ближе информације: 012/346-
816. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана.

СМEДEРEВО
ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА

ОСНОВНА ШКОЛА „ЛАЗАР СТАНОЈЕВИЋ“
11411 Ратари

тeл. 026/392-100

Конкурс објављeн у публикацији „Послови“ 22.04.2015. 
године, за радно мeсто: дирeктор школe, поништава сe 
у цeлости. 

СОМБОР
ШКОЛА ЗА ОСНОВНО

ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ
25000 Сомбор, Лазе Костића 3

тел. 025/437-574, 437-466

Стручни сарадник - психолог
на одређено време ради замене одсутне запослене 

(породиљско одсуство)

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 
држављанство Републике Србије; VII степен стручне спреме у 
складу са чл. 6 став 1 тачка 2 Правилника о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 9/13); психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са децом и ученицима; неос-
уђиваност правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Уз пријаву кандидат треба да приложи оригинале или 
оверене фотокопије докумената: уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци) и диплому о стеченој стручној спреми. Прија-
ве се достављају лично или препорученом пошиљком. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Рок за 
пријаву је 8 дана од дана објављивања у листу „Послови“.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА
ОШ „ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“ 

22323 Нови Сланкамен, Вука Караџића 1
тел. 022/591-422

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у Старом Сланкамену, 
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање утврђено у чл. 8 став 
2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/2013) и Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12 
и 15/2013); професор разредне наставе, наставник разредне 
наставе, професор педагогије са претходно завршеном педа-
гошком академијом или учитељском школом, професор разред-
не наставе и енглеског језика за основну школу, мастер учитељ, 
дипломирани учитељ - мастер и професор разредне наставе и 
ликовне културе за основну школу. Кандидат мора, у складу са 
чл. 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања, 
да има и образовање из психолошких, педагошких и методичких 
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дисциплина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова прак-
се у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; 
кандидат који је у току студија положио испите из педагогије 
и психологије или је положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу, сматра се да има образовање из горенаведених дис-
циплина; да је држављанин Републике Србије; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора 
од најмање три месеца или за кривично дело које га чини непо-
добним за обављање послова у школи. Уз пријаву на конкурс, 
поред кратке биографије, кандидати су дужни да, у оригиналу 
или у овереном препису/фотокопији, доставе следећа докумен-
та: извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству 
(не старије од шест месеци); диплому или уверење о стеченом 
одговарајућем образовању; доказ о поседовању образовања из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом 
на високошколској установи - издато од те установе или доказ о 
поседовању стручног испита, односно испита за лиценцу. Доказ 
о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) изабрани канди-
дат подноси по коначности одлуке о избору, а пре закључења 
уговора о раду. Психолошку процену способности кандидата за 
рад са децом и ученицима врши Национална служба за запошља-
вање. Доказ о некажњавању прибавља школа. Непотпуне, неу-
редне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. 
Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања, на горенаведену 
адресу, са назнаком: „За конкурс“.

УЖИЦЕ
ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА

УЖИЧКА ГИМНАЗИЈА
31000 Ужице, Трг Светог Саве 6

тел. 031/513-453

Конкурс објављен 18.03.2015. године у публикацији 
„Послови“ поништава се за радно место: наставник 
латинског језика, на одређено време ради замене одсут-
не запослене преко 60 дана.

ОСНОВНА ШКОЛА „АЛЕКСА ДЕЈОВИЋ“
31205 Севојно, Хероја Дејовића 121

тел. 031/531-950

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: држављанство РС (уз пријаву на конкурс приложити 
уверење о држављанству или извод из матичне књиге рођених); 
високо образовање у складу са чланом 8 став 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, за наставника, педагога 
или психолога основне школе - одговарајуће високо образовање 
на студијама другог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 
10.09.2005. године - на основним студијама у трајању од најмање 
четири године по пропису који је уређивао високо образовање до 
10.09.2005. године (уз пријаву на конкурс приложити оверен пре-
пис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању); да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима (доказује се лекарским 
уверењем, не старијим од 6 месеци, а које се односи на радно 
место за које се конкурише - оригинал или оверена фотокопија, 
доставља изабрани кандидат пре закључивања уговора о раду); 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (уверење прибавља школа); да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (уз пријаву 
на конкурс приложити доказ о знању језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад у школи, уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на том језику); да поседује лиценцу, односно 
положен стручни испит (уз пријаву на конкурс приложити оверен 

препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу); савладана обука и положен 
испит за директора установе (изабрани кандидат који нема обуку 
и положен испит за директора биће обавезан да испит за дирек-
тора положи у року од годину дана од дана ступања на дужност); 
најмање 5 година рада у школи на пословима образовања и вас-
питања након стеченог одговарајућег образовања (уз пријаву 
на конкурс приложити потврду о радном стажу у области обра-
зовања и васпитања). Уз пријаву на конкурс приложити радну 
биографију. Поред напред наведених услова и докумената који 
исте потврђују, кандидати могу приложити и доказ о поседовању 
организационих способности. Рок за подношење пријава на кон-
курс је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са траже-
ном документацијом доставити на адресу школе, са назнаком: 
„Конкурс за избор директора школе“ или лично у секретаријату 
школе. Решење о избору директора биће донето и достављено 
учесницима конкурса по протеку рока из члана 60 став 9 Закона 
о основама система образовања и васпитања. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити на број телефона: 031/531-950, 
контакт особа: Марија Милошевић.

ВИСОКА ПОСЛОВНО-ТЕХНИЧКА
ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

31000 Ужице, Трг Светог Саве 34
тел. 031/512-013

Професор струковних студија за ужу 
научну област Рачунарско инжењерство и 

информатика
са 50% радног времена, на студијском програму 

Информационе технологије - модул Мултимедија и 
дигитална телевизија

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научно звање доктора нау-
ка из научне области за коју се бира, завршен електротехнички 
факултет, математички факултет, природно-математички факул-
тет или ФОН, објављени научни и стручни радови, способност за 
наставни рад.

Професор струковних студија за ужу 
научну област Економске науке

са 50% радног времена, наставни предмети: 
Контрола и ревизија, Специјално рачуноводство, 

Управљачко рачуноводство, МРС

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научно звање доктора нау-
ка из научне области за коју се бира, завршен економски факул-
тет, објављени научни и стручни радови, способност за наставни 
рад.

Професор струковних студија за ужу 
научну област Машинско инжењерство
са 50% радног времена, на студијском програму 

Машинство - модул Производно машинство

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научно звање доктора нау-
ка из научне области за коју се бира, завршен машински факул-
тет - смер производно машинство, објављени научни и стручни 
радови, способност за наставни рад.

Асистент за ужу научну област Економске 
науке

са 50% радног времена, на одређено време од 
3 године, наставни предмети: Рачуноводство, 

Управљачко рачуноводство, Пословне финансије и 
Економски бизнис

УСЛОВИ: завршен економски факултет, студент докторских сту-
дија из области за коју се бира који је претходне нивое студија 
завршио са укупном просечном оценом најмање осам.
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Асистент за ужу научну област Машинско 
инжењерство

са 30% радног времена, на одређено време од 3 
године (на студијском програму Машинство - модул 

Производно машинство)

УСЛОВИ: завршен машински факултет - производно машинство, 
студент докторских студија из области за коју се бира који је 
претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом 
најмање осам.

Сарадник у настави за ужу научну област 
Рачунарско инжењерство и информатика

на одређено време од 1 године (на студијском 
програму Информационе технологије - модул 

Информациони системи)
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршене основне академске студије или струковне сту-
дије из области за коју се бира, студент другог степена мастер 
студија или специјалистичких студија који је студије првог степе-
на завршио са укупном просечном оценом најмање осам.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на конкурс подносе: биографију, 
оверену фотокопију дипломе о стеченом научном звању доктора 
наука, магистра наука, диплому о стеченом високом образовању, 
списак научних и стручних радова, потврду о радном искуству 
у настави. Кандидати за избор у звање асистента достављају 
уверење о статусу студента докторских студија, а кандидати за 
избор сарадника у настави достављају уверење о статусу сту-
дента другог степена академских или специјалистичких студија. 
Пријаву на конкурс, биографију и списак објављених радова дос-
тави на CD-у, урађено у MS Word-у и у штампаној форми. Услови 
за избор прописани су Законом о високом образовању, Статутом 
школе, Правилником о систематизацији радних места и Пра-
вилником о избору наставника и сарадника. Пријаве на конкурс 
доставити на адресу.

ГИМНАЗИЈА „ЈОСИФ ПАНЧИЋ“
Бајина Башта, Вука Караџића 32

тел. 031/865-665
e-mail: gjosifpancic@open.telekom.rs

Наставник немачког језика
на одређено време до 12 месеци, могућност 

заснивања радног односа на неодређено време

УСЛОВИ: дипломирани филолог за немачки језик, мастер фило-
лог за немачки језик, без обзира на радно искуство. Конкурс је 
отворен до попуне радног места. Заинтересовани кандидати могу 
своје радне биографије да доставе мејлом или да се јаве на горе-
наведени број телефона, лице за контакт: Радован Гавриловић.

ЗАЈЕЧАР
СРЕДЊА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА“

19370 Бољевац, Кнеза Милоша 13
тел. 030/463-391

Директор
на период од 4 године, од 01.09.2015.

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове, прописа-
не чл. 59, чл. 8 став 2 и чл. 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања: одговарајуће образовање за наставника, 
педагога или психолога, у складу са наведеним чланом Закона, 
који предвиђа да наставник и стручни сарадник јесте лице које 
је стекло одговарајуће високо образовање: на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Зако-
ном о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - 
аутентично тумачење и 97/08), почев од 10.09.2005. године или 

на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; 
да има дозволу за рад - лиценцу, односно уверење о положеном 
стручном испиту за наставника, педагога или психолога - нај-
мање 5 година радног искуства у установи на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одговарајућег високог образо-
вања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Директор се бира на период од 4 године. Рок за под-
ношење пријава је 15 дана од дана објављивања. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: диплому о стеченом одгова-
рајућем образовању, уверење о положеном испиту за директора 
установе, потврду послодавца о најмање 5 година рада у устано-
ви у области образовања и васпитања, након стеченог високог 
образовања, уверење о држављанству РС (не старије од 6 месе-
ци), извод из матичне књиге рођених са холограмом, уверење 
о положеном стручном испиту за наставника - лиценца, доказ о 
испуњености услова из чл 120 став 1 тачка 5 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања - за извођење наставе на 
српском језику (уколико кандидат није стекао средње, више или 
високо образовање на српском језику, у обавези је да достави 
доказ да је положио испит из српског језика по програму висо-
кошколске установе), преглед кретања у служби са биографским 
подацима и радном биографијом, као и остале прилоге којима 
се доказују стручне, наставно-педагошке, организацијске и дру-
ге способности кандидата. Докази се подносе у оригиналу или 
овереној фотокопији. Одговарајуће лекарско уверење доставља 
кандидат који је одлуком школског одбора изабран за директо-
ра, а при потписивању уговора са органом управљања. Доказ о 
неосуђиваности прибавља школа. Кандидат изабран за дирек-
тора школе дужан је да положи испит за директора у року од 
годину дана од ступања на дужност, а сходно условима прописа-
ним Законом о основама система образовања и васпитања, као и 
условима које прописује министар. Решење о избору директора 
биће благовремено достављено свим учесницима конкурса. Рок 
за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. Пријаве 
на конкурс слати у затвореним ковертама, на адресу школе, са 
назнаком: „За конкурс за директора“ или предати лично у просто-
ријама секретаријата школе. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ“
19376 Сумраковац
тел. 030/466-215

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 
Закона о основама система образовања и васпитања, наставник, 
педагог или психолог, за рад у школи оне врсте и подручја рада 
којима припада школа; поседовање дозволе за рад - лиценце; 
држављанство Републике Србије; поседовање психичке, физич-
ке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; нео-
суђиваност правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; најмање 5 година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. 
Директор се бира на период од 4 године. Рок за пријављивање на 
конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву 
кандидат треба да приложи: извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању, уверење о стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу, потврду о радном стажу у области 
образовања и васпитања, потврду о неосуђиваности, потврду да 
се против њега не води судски спор - из основног и вишег суда, 
радну биографију, оквирни план рада за време мандата. Доказ о 
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поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима кандидат је дужан да достави пре закљу-
чења уговора о раду. Потпуном пријавом сматра се пријава која 
садржи све прилоге који се захтевају у конкурсу. Сва докумен-
тација мора бити оверена. Документацију доставити на адресу 
школе. Ближе информације на број телефона секретара школе.

ЗРEЊАНИН
ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“

23000 Зрeњанин, Ђурђа Смeдeрeвца 78

Наставник шпанског јeзика као обавeзног 
изборног прeдмeта у другом циклусу 

основног образовања и васпитања
на одрeђeно врeмe ради замeнe одсутног запослeног 

прeко 60 дана

УСЛОВИ: Учeсник конкурса порeд општих услова прописаних 
чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), трeба да испуњава и посeбнe условe 
прописанe чланом 120 став 1 тачке 1, 2, 3 и 4 Закона о основама 
систeма образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 
52/11 и 55/13), посeбнe условe из члана 2 став 1 тачка 9 подтач-
ка 6) шпански јeзик Правилника о стeпeну и врсти образовања 
наставника који изводe образовно-васпитни рад из изборних 
прeдмeта у основној школи („Сл. гласник РС - Просвeтни глас-
ник“, бр. 11/12 и 15/13), као и посeбнe условe из Правилника 
о организацији и систeматизацији послова ОШ „Жарко Зрeња-
нин“ из Зрeњанина, односно: I) да има одговарајућe образовањe: 
профeсор, односно дипломирани филолог за шпански јeзик; 
профeсор шпанског јeзика и хиспанских књижeвности; мастeр 
профeсор јeзика и књижeвности (студијски програм или главни 
прeдмeт/профил шпански јeзик); II) да има психичку, физичку и 
здравствeну способност за рад са дeцом и учeницима; III) да нијe 
осуђиван правоснажном прeсудом за кривична дeла утврђeна у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систeма образовања 
и васпитања; IV) да има држављанство Рeпубликe Србијe. Уз 
пријаву на конкурс учeсници трeба да доставe: 1. овeрeну фото-
копију или овeрeни прeпис дипломe о тражeној врсти и стeпeну 
стручнe спрeмe; 2. оригинал или овeрeну фотокопију увeрeња о 
држављанству РС, нe старијe од 6 мeсeци. 3. извод из матичнe 
књигe рођeних (оригинал или обична копија бeз обзира на датум 
издавања). Рок за подношeњe пријава са потрeбним доказима 
о испуњавању услова конкурса јe 8 дана, рачунајући од дана 
објављивања тeкста конкурса у огласним новинама „Послови“. 
Нeурeднe, нeпотпунe и нeблаговрeмeно достављeнe пријавe на 
конкурс нeћe бити разматранe. Пријавe на конкурс доставити на 
слeдeћу адрeсу: ОШ „Жарко Зрењанин“, 23000 Зрeњанин, Ђурђа 
Смeдeрeвца 78, са назнаком: „За конкурс“.

ДОПУНА КОНКУРСА
ОСНОВНА ШКОЛА

„АЛЕКСА ШАНТИЋ“ 
23240 Сeчањ, Вожда Карађорђа 77 

тeл. 023/841-196   

На основу члана 130 став 2 Закона о основама систeма образо-
вања и васпитања, дирeктор Основнe школe „Алeкса Шантић“ из 
Сeчња, поводом расписаног конкурса бр. 01-132 од 20.05.2015. 
годинe, за пријeм у радни однос наставника историјe, јeдан извр-
шилац на одрeђeно врeмe ради замeнe одсутног запослeног, са 
нeпуним радним врeмeном, исти уподобљава са чланом 8 став 4 
Закона о основама систeма образовања и васпитања, тако што 
објављујe:

ДОПУНУ КОНКУРСА

Кандидати по конкурсу морају доставити доказ да имају 
образовањe из психолошких, пeдагошких и мeтодичких 
дисциплина стeчeно на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмањe 30 бодова 

и шeст бодова праксe у установи, у складу са Европским 
систeмом прeноса бодова. Оригинал или овeрeну фото-
копију доказа послати у року од 8 дана од дана објављи-
вања, на адрeсу: Основна школа „Алeкса Шантић“, 23230 
Сeчањ, Вожда Карађорђа 77. Информацијe на тeлeфон: 
023/841-196.
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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

Особа сам са инвалидитетом и занима 
ме каква је процедура за процену радне 
способности и која ми је документација 
потребна?

 
Потребна је следећа документација:

1. попуњен захтев за процену радне способ-
ности и могућности запослења или одржања 
запослења - подноси се уз одговарајућу меди-
цинску и другу неопходну документацију, на-
длежној организационој јединици Националне 
службе за запошљавање према вашем пребива-
лишту;

2. медицинска документација (у оригиналу 
или овереној фотокопији):

• предлог за утврђивање инвалидности (Об-
разац 1) попуњен од стране изабраног лекара 
дома здравља

• отпусне листе са подацима о налазима и 
извршеним прегледима

• специјалистички налази (не старији од 6 
месеци) на прописаним обрасцима

• дијагностички тестови
• лабораторијски налази
• налаз психолога
• у случају настанка професионалних боле-

сти и процене трајних последица проузрокова-
них повредама на раду, неопходна је и експер-
тиза Института за медицину рада Србије „Др 
Драгомир Карајовић“, односно завода за здрав-
ствену заштиту радника;

3. друга неопходна документација:

• социјална анкета (коју попуњава стручни 
радник НСЗ)

• исправе о остваривању појединих права 
ако сте корисник (уверење о остваривању права 
по основу социјалне заштите)

• решење о статусу особе са инвалидитетом 
(уколико га поседујете)

• доказ о стручној спреми или радном ис-
куству (копија дипломе - уверење о стручној 
спреми или копија радне књижице).

ПРОЦЕНА РАДНЕ СПОСОБНОСТИ
Ако сте запослени, уз горенаведену доку-

ментацију потребно је доставити и:

1. опис посла који обављате и предлог посло-
ва које би према предлогу послодаваца могли да 
обављате и

2. доказ о измирењу трошкова процене рад-
не способности (доставља се најкасније до дана 
вршења оцене радне способности).

Приликом подношења захтева за процену 
документација може бити некомплетна, али сте 
дужни да у року од 15 дана комплетирате тра-
жену документацију или до изласка на комисију 
(доказ о уплати трошкова), јер ће у супротном 
ваш захтев бити одбачен као неоснован.

Изузетно, захтев за процену радне способ-
ности можете поднети и уз захтев за оствари-
вање права на инвалидску пензију надлежној 
филијали Републичког фонда за пензијско и ин-
валидско осигурање. У том случају, уколико не 
остварите право на инвалидску пензију, захтев 
са пратећом документацијом се прослеђује На-
ционалној служби, где ће се покренути поступак 
утврђивања статуса и процене радне способ-
ности. 

Од Националне службе за запошљавање до-
бићете информацију о тачном времену и месту 
одржавања процене радне способности. Проце-
на се врши у просторијама Националне службе 
за запошљавање. Неопходно је ваше лично при-
суство. Оцену радне способности врши коми-
сија - орган вештачења Републичког фонда за 
пензијско и инвалидско осигурање, који чине: 
лекар вештак Републичког фонда пензијског и 
инвалидског осигурања, специјалиста медици-
не рада, психолог и стручни радник Националне 
службе за запошљавање. Комисија сачињава на-
лаз, мишљење и оцену у погледу радне способ-
ности, на основу чега Национална служба за за-
пошљавање доноси решење о процењеној радној 
способности и могућности запослења, односно 
одржања запослења.
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АКТУЕЛНО   Сајам запошљавања у Прокупљу

НАЈВЕЋЕ ИНТЕРЕСОВАЊЕ ЗА „ЛЕОНИ“

Љ.Стојановић

Н.Миленковић

Н.Миленковић

Обука за будуће предузетнике
у Штрпцу

ЗНАЊЕМ ДО 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИДЕЈЕ

У организацији Филијале Косовска Митровица НСЗ и 
Покрајинске службе за запошљавање АП Косова и 
Метохије, у Штрпцу је одржана друга обука ,,Пут до 
успешног предузетника“. С обзиром на велико инте-

ресовање и 36 пријављених полазника са подручја Штрпца, 
Призрена, Горе и Липљана, обука је одржана у просторијама 
Основне школе „Стаја Марковић“ у Штрпцу.

Саветодавне услуге у вези са регистровањем радње или 
предузећа, отварањем рачуна, поштовањем обавеза које 
преузимају у пословању, уз практичан рад на изради бизнис 
плана, оно је што су учесници очекивали и, како сами кажу, 
добили од ове обуке. Уз финансијску подршку, то може пос-
пешити улазак у приватни посао, али и створити услове за 
његов одржив опстанак и даљи развој.

Информације које су добили током обуке ће им помоћ у 
изради бизнис плана, као и при подношењу захтева за суб-
венцију за самозапошљавање коју додељује НСЗ. На подручју 
општине Штрпце незапослени се све чешће опредељују за 
бављење сопственим послом, било да је у питању наставак 
традиционалног, породичног посла или увођење нових про-
извода и услуга на тржиште.

„Пут до успешног предузетника“ у 
Косовској Митровици

ДОБАР
БИЗНИС ПЛАН

ЗА ДОБАР ПОЧЕТАК
Помоћ у изради бизнис плана је део обуке 
за који је постојало највеће интересовање

У организацији Пословног центра Филијале Косовска 
Митровица НСЗ одржана је трећа по реду обука за 
будуће предузетнике. С обзиром да је јавни позив за 
доделу субвенција за самозапошљавање у току, ин-

тересовање незапослених лица било је велико, па је обука 
„Пут до успешног предузетника“, за 32 полазника, одржана 
у просторијама Основне школе „Бранко Радичевић“. Како се 
могло чути од полазника, дошли су са идејом којим послом 
ће се убудуће бавити самостално, али свесни да на путу реа-
лизације, од идеје до готовог производа/услуге, могу наићи 
на различите препреке.

Полазници су имали прилику да од сарадника из Посло-
вног центра добију саветодавне услуге у вези са регистро-
вањем радње или предузећа, затим како да пронађу и за-
држе своје место на тржишту, искористе своје предности у 
односу на конкуренте и изврше одабир добављача. 

Помоћ у изради бизнис плана је део обуке за који је по-
стојало највеће интересовање. Приликом израде бизнис пла-
на полазницима је указано да је у питању документ који ће 
првенствено њима помоћи да спознају где се налазе сада, где 
желе да буду сутра, како да планирају своје послове и на који 
начин да планирано и реализују. Информације које су добили 
помоћи ће им да поднесу захтев и конкуришу за субвенцију 
за самозапошљавање коју додељује Национална служба за 
запошљавање.

Понуђено око 70 радних места за лица различитих занимања и 
степена образовања

Филијала Прокупље 
Националне служ-
бе за запошљавање 
крајем маја орга-

низовала је сајам запошља-
вања, на коме су Топличани 
имали могућност да потра-
же посао и добију информа-
ције о понудама на тржишту 
рада. Поред младих са тек 
завршеном школом, сајам су 
посетили и старији са дужим 
радним искуством, који су 
остали без посла приликом 
приватизација предузећа.

На сајму је учество-
вало 12 послодаваца, који 
су понудили око 70 радних 
места за лица различитих 
занимања и степена образо-
вања. Послодавци су тражи-
ли раднике у производњи, 
вариоце, браваре, продавце, 
машинске инжењере, дипло-
миране економисте и дипло-
миране правнике. Највеће 
интересовање било је за рад 
у „Леонију“ (LEONI), немачкој 
компанији чија производ-
на фабрика већ три године 
послује у Прокупљу.
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А.Штрбац

М.Стевановић

У Средњобанатском округу на десет јавних радова биће ангажована 134 
незапослена лица са евиденције НСЗ

За подручје Средњобанатског ок-
руга, по јавном огласу Покрајин-
ског секретаријата за привреду, 
запошљавање и равноправност 

полова одобрено је десет јавних радо-
ва у 2015. години. Активности на свим 
јавним радовима започете су 1. јуна. 
По два јавна рада одвијају се на под-
ручју општина Нова Црња и Житиште, 
у општинама Нови Бечеј и Сечањ по 
један јавни рад, а на подручју општине 
Зрењанин четири јавна рада. Укупна 
вредност радова је око 25 милиона ди-
нара, а на одређено време, до 6 месеци, 
биће запослена 134 радника.

У општини Сечањ, у 8 насељених 
места - Јаша Томић, Сечањ, Дубица, 
Јарковац, Неузина, Конак, Крајишник и 
Сутјеска, укупно 35 лица са евиденције 
незапослених током 3 месеца обављаће 
радове на уређењу поменутих насеље-
них места. Извођач јавног рада је УГ 
Иницијатива за рурални развој „Цен-
тар“.

„Пријави и избори се за своја пра-
ва“ назив је јавног рада УГ „Женска 
иницијатива Војводине“, који се реа-
лизује у Новом Бечеју. Пет незапосле-
них жена укључено је у овај јавни рад и 
оне ће у наредна четири месеца пружа-
ти директну помоћ женама за заштиту 
радних права: путем анкетирања, са-
радњом са инспекцијским службама, 
сензибилизацијом јавног мњења, итд. 

У следећих пет месеци, 30 незапос-
лених на подручју општине Житиште 
обављаће радове у оквиру уређења 
запуштених површина. Извођач овог 

јавног рада је Савез удружења ФО-
НОРС, док ће, такође у Житишту, УГ 
„Инфо-центар“ спроводити радове на 
изради предузетничке базе података 
и могућности за развој руралног тури-
зма. Овај пројекат трајаће 6 месеци, а 
на његовој реализацији биће ангажова-
но 5 лица са евиденције незапослених.

„Геронтодомаћице“ је назив јавног 
рада који јасно говори о садржају пред-
виђених активности: 5 незапослених 
жена током 6 месеци биће ангажоване 
као геронтодомаћице у Новој Црњи. 
Удружење жена и Секција за израду 
ручних радова из Нове Црње задужене 
су за овај пројекат. Други јавни рад је 
из области заштите животне средине: 
еколошко УГ „Бели багрем“ извођач је 
јавног рада у оквиру кога ће током 6 
месеци 38 лица у насељеним местима у 
овој општини крчити и уређивати водне 
и зелене рубне површине.

Четири јавна рада на подручју 
општине Зрењанин су: „Заштита жи-
вотне средине и уређење насељеног 
места Перлез“, Омладинског клуба из 
Перлеза, у који ће бити укључено 8 
лица, а радови ће трајати 6 месеци; на 
јавном раду „Уређење месне заједнице 
Томашевац“, извођача Тамишки еко-по-
крет, максималног трајања 6 месеци, 
на одређено време запослиће се троје 
лица, док ће се у Ченти реализовати 
два јавна рада - услуге геронтодомаћи-
ца пружаће 4 жене током 5 месеци 
под окриљем јавног рада „Пружи руку 
помоћи“, извођача Удружење жена 
„Ченћански сувенири“, а Туристичко 
друштво „Језера“ из Ченте, ангажујући 
једно лице са евиденције незапослених 
у периоду од 6 месеци, путем јавног 
рада „Капија Баната“ настојаће да обје-
дини туристичку понуду и партнерство 
за подручје Потамишја и промовише 
излетничку понуду овог подручја. 

Након успешно завршене обуке 
„Пут до успешног предузетника“, 
Филијала Лесковац организовала је 
доделу сертификата незапосленим 
лицима ромске националности. Том 
приликом сертификате је добило 12 
незапослених Рома са евиденције 
лесковачке филијале НСЗ. Они ће 
моћи да конкуришу за доделу суб-
венције за самозапошљавање на ос-
нову јавног позива који је отворен до 
краја јуна. 

Обука је организована на ини-
цијативу филијале и њених пред-
ставника у локалном мобилном 
тиму за инклузију Рома, а у оквиру 
реализације Акционог плана за 2015. 
годину. Овим планом је предвиђено 
да до краја године обуку из преду-
зетништва похађа укупно 20 лица. 
По актуелном конкурсу за доделу 
субвенције за самозапошљавање, у 
Лесковцу су за сада захтеве поднела 
два припадника ромске национал-
ности.

АКТУЕЛНО   Јавни радови у средњем Банату

ЗА БОЉЕ УСЛОВЕ ЖИВОТА И РАДА

Уручени сертификати незапосленим Ромима

ПОЗИВ ОТВОРЕН ДО 
КРАЈА ЈУНА
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Зараде имају снажан мотива-
цијски карактер на ефикасност 
рада и због тога предузећа тре-
ба да воде бригу о одлукама и 

стратегијама награђивања, поручено је 
са регионалне конференције „Зараде и 
модели награђивања у земљама југо-
источне Европе“, коју су организовале 
Београдска банкарска академија, Ин-
ститут економских наука, Међународна 
организација рада, Мрежа за пословну 
подршку, а чији је медијски покровитељ 
Новинска агенција „Танјуг“.

Декан Београдске банкарске ака-
демије Хасан Ханић рекао је да мо-
дели награђивања, укључујући зараде, 
разне стимулације, начин напредовања 
и цео комплекс из домена управљања 
људским ресурсима, представљају зна-
чајан аспект функционисања сваке ор-
ганизације.

„Послодавци који креирају разли-
чита решења, прихватају или креирају 
сопствене моделе, често тога нису до-
вољно свесни и онда се јављају про-
блеми у функционисању организације 
у мотивацији запослених да остваре 
организационе циљеве“, рекао је Ханић.

И национални координатор Међу-
народне организације рада (МОР) Јо-
ван Протић каже да је тема о заради и 
моделима награђивања за ту организа-
цију веома важна.

„Последњих шест до седам година 
она представља једну од кључних тема 
програма достојанственог рада МОР-а 
у Србији и била је један од кључних 
исхода у периоду 2008-2012. године“, 
објашњава Протић. Он је подсетио и да 
је Србија прва држава у региону која у 
свом програму достојанственог рада 
МОР-а има исход који се директно одно-
си на унапређење климе за пословање 
у датој држави чланици.

„То нас обавезује да кроз све мо-
гуће инструменте и на све могуће на-
чине помогнемо унапређење климе за 
пословање, како у Србији, тако и у др-
жавама у региону у којима се тај про-

грам изнова изграђује за петогодишњи 
период“, рекао је Протић и подсетио 
да МОР сваке године издаје Светски 
извештај о зарадама, те да забрињава 
тренд успоравања раста зарада, пого-
тово од кризе наовамо.

Професор Економског факултета у 
Загребу Ловорка Галетић сматра да 
су зараде дефинитивно важан фактор 
код мотивације запослених за бољи 
и ефикаснији рад. Како каже, у вели-
ком броју хрватских предузећа постоје 
стратегије награђивања, где запослени 
добијају варијабилни део плате на те-
мељу резултата које постижу.

„Међутим, уопштено гледајући, 
криза је прилично утицала на зараде 
запослених“, оценила је Галетићева и 
предочила да у предузећима која имају 
проблеме са пословањем зараде чес-
то касне. „Ипак, када се гледа просек, 
може се рећи да су зараде у Хрватској 
још увек знатно више него у већини 
осталих нових чланица ЕУ, а то значи 
скоро три пута више него у Бугарској, 
Румунији, па чак и Чешкој, Словачкој“, 
објашњава Галетићева.

„Наравно да би људи хтели боље и 
више, поготово млади који су амбици-
озни и који желе да зараде и буду на-
грађени за своју амбицију. То је један од 
разлога због којих млади људи одлазе 
из Хрватске“, рекла је Ловорка Галетић.

Међународни пословни консултант 
Милан Вучковић каже да је основни 
мотив доласка иностраних компанија 
профит. У том смислу, многе произ-
водне компаније које овде долазе чине 
грешку већ у самом старту и одређују 
својим запосленима минимални лич-
ни доходак или лични доходак који је 
близу границе са минималним. 

„У Србији има око 350 иностраних 
компанија у произвођачкој делатности. 
Последњих година страни директни 
инвеститори у производној делатности 
све чешће и све више завршавају на 
тржишту Македоније, Бугарске или Ру-
муније“, закључио је Вучковић.

„У Србији око 650.000 запослених 
прима зараде са закашњењем, док око 
50.000 не прима никако. Свега 17.000 
приватних предузећа исплаћује зараде 
редовно“, рекла је Живка Пржуљ, са 
Београдске банкарске академије, до-

дајући да је све то јако лоше за мотива-
цију за рад, али да не може да се гледа 
упрошћено, у смислу већа зарада - већа 
плата - више труда.

„Веома је комплексан тај однос 
и важно је познавати начине на који 
зараде делују на мотивацију“, навела 
је Пржуљ и истакла да су у Србији за-
раде ниске и не обезбеђују егзистен-
цијални минимум. Како каже, плате су 
недовољне да се људи труде, па такве 
зараде делују демотивационо, односно 
стварају апатију и незадовољство.

„Уз то су зараде и неправичне, јер 
постоје велике разлике и одлучивање 
по некој индивидуланој процени, уго-
ворањем са појединцима“, казала је 
Пржуљ. 

Резултати истраживања спроведе-
ног у Америци, на узорку од 200 ком-
панија, показали су да повећање зараде 
од 10 одсто повећава продуктивност за 
1,5 одсто. „Зараде према учинку су оно 
чему треба да тежимо, а не према по-
зицијама, школској спреми, симпатија-
ма“, закључила је Живка Пржуљ.

АКТУЕЛНО   Регионална конференција „Зараде и модели награђивања у земљама југоисточне Европе“

ПЛАТЕ НА ДУГОМ ШТАПУ
У Србији око 650.000 запослених прима зараде са закашњењем, a око 50.000 не 

прима никако. Свега 17.000 приватних предузећа исплаћује зараде редовно

А.Б.
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Истраживање које је ревизорско-консултантска компа-
нија „Прајсвотерхаус куперс“ (PricewaterhouseCoopers, 
PwC) спровела међу више од 1.300 директора у 77 зе-
маља света и 39 њихових колега у Србији, показује да 

је чак 92 одсто директора у свету уверено у раст и развој своје 
компаније у наредне три године, али само половина очекује и 
раст запослености у наредних 12 месеци.

У Србији је тај раскорак још уочљивији, будући да су 89 
одсто директора велики оптимисти у погледу раста посло-
вања у трогодишњем периоду, но тек 32 одсто процењује да 
ће до краја ове године расти и запосленост, 29 одсто да ће 
ниво запослености остати исти, а највећи проценат (39 одсто) 
сматра да ће се број запослених смањити.

Противречност поменутих налаза упућује на питање 
како компаније планирају пословни раст без отварања но-
вих радних места, па чак и уз њихово смањивање? Резултати 
анкета које „Прајсвотерхаус куперс“ спроводи у истражи-
вањима тржишта, указују да је смањење трошкова и даље 
један од кључних механизама у предузећима да се изборе 
са изазовима дуготрајне економске кризе, па тако и 76 одсто 
испитаника у Србији, као и њихове колеге у свету, најављују 
нове мере штедње у 2015. години. 

Штедљиве стратегије
У Србији је веома изражен раскорак између потреба 

послодаваца за одређеним кадровима и понуде на тржишту 
рада, о чему сведочи и податак да две трећине анкетираних 
сматра да би мере које доприносе побољшању квалитета 
радне снаге, укључујући и нове образовне профиле, треба-
ло да буду у врху приоритета државне политике. Када се у 
том контексту има у виду и колико траје и кошта обука нових 
запослених како би се оспособили за рад у конкретној ком-
панији, а посебно почетника, онда поменуте стратегије да се 
са истим или мањим бројем људи постигну бољи пословни 
резултати, у условима кризе очигледно добијају предност.

Када је у питању кадровска политика штедње уз ис-
товремене могућности за унапређење пословања, једна од 
често коришћених опција у свету је такозвани „аутсорсинг“ 
(outsourcing). Међу пословима који се најчешће изнајмљују 
„споља“ су: одржавање хигијене (80 одсто анкетираних пре-
дузећа), обезбеђење простора (60 процената), превођење и 
лектура (53 одсто), рачуноводство/обрачун зарада и вођење 
књига (40 одсто), као и правни послови (40 процената). У 
Србији је аутсорсинг такође у порасту, што потврђује и ис-
траживање „CEO Survey“, према чијим резултатима 39 одсто 
овдашњих директора планира да неке од пословних функ-

ција повери екстерном извршиоцу, а то указује и на могуће 
смањење броја запослених.

Многе компаније у Србији обраћају се младима који су 
амбициозни и оријентисани ка свом развоју, омогућавајући 
им да стичу радна искуства и уче посао кроз рад на прак-
си. У зависности од компанијске политике, овакви послови 
се квалификују као волонтерски рад или се практикантима 
плаћа симболична накнада. Међутим, подаци са тржишта 
рада показују да врло мали број њих на крају добије понуду 
да заснује радни однос. С обзиром на високу стопу незапос-
лености у Србији, посебно међу младима, и на чињеницу да 
потрага за послом може потрајати више година, многи свр-
шени дипломци овакав начин рада виде као прилику да ма-
кар стичу професионално искуство, а можда и створе шансу 
за запошљавање.

Заокрет у вредновању способности
Домаћи послодавци као и њихове колеге у свету по-

стају све захтевнији и у погледу способности кандидата који 
конкуришу за посао, па тако 71 одсто домаћих испитаника 
у истраживању „CEO Survey“ истиче да им је приликом за-
пошљавања веома важно да ли они који се пријављују посе-
дују широк дијапазон знања и вештина, као и способност и 
вољу да се непрекидно усавршавају. Истовремено, 84 одсто 
овдашњих директора тврди да запосленима континуира-
но омогућавају стицање нових знања и вештина, у складу 
са светским трендом који налаже да су техничка знања за 
обављање конкретног посла довољна само на почетним и 
нижим позицијама, док су такозване „меке вештине“ („soft 
skills“) све битније како се напредује у корпоративној хије-
рархији.

Од данашњих менаџера се пре свега очекује да буду 
квалитетни стратези и вешти у односима са сарадницима, 
а тенденција да се у компанијама уводе системи за мерење 
успешности запослених на различитим позицијама тражи од 
њих да развију вештине као што су оријентисаност на резул-
тат, способност аналитичког размишљања и боља организа-
ција времена у случају обављања великог броја задатака.

АКТУЕЛНО   Зашто пословни раст не прати раст запослености?

ОПРЕЗНИ СА ЗАПОШЉАВАЊЕМ
Док компаније истичу да су запослени њихов највећи капитал и улажу знатна средства 

у њихово усавршавање, са друге стране, тек половина директора у свету и мање од 
трећине у Србији прогнозира да ће се уз пословни раст повећати и запосленост

Извор: B&F
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Анкета коју су у 14 
земаља ЕУ спровеле 
консултантске куће 
„Ипсос“ и „Еденред“, 

показала је да се у просеку 
38 одсто грађана ЕУ често 
осећа срећно на послу, 52 
одсто с времена на време, а 
осам одсто никада. Од свих 
грађана Европске уније Хо-
ланђани су најсрећнији на 
послу, а прате их Аустријан-
ци и Белгијанци. Четрдесет 
одсто запослених грађана 
ЕУ има поверења у будућ-
ност своје земље, а 55 одсто 
у личну професионалну бу-
дућност. 

Холанђани се убедљиво 
најбоље осећају на радном 
месту, јер је чак 63 одсто 

изјавило да се често осећају 
срећним на послу, а друга 
најсрећнија европска нација 
на послу су Аустријанци, од 
којих се 55 одсто најчешће 
осећа срећним на радном 
месту. На трећем месту су 
Белгијанци са 49 одсто, сле-
де Немци са 46 одсто, па 
Французи са 41 одсто, пре-
носи АФП. Најмањи проце-
нат запослених који су срећ-
ни на послу је у Пољској (22 
одсто), затим у Чешкој (27 од-
сто), у Румунији (31одсто) и 
Великој Британији (32 одсто).

Анкета је спроведена у 
јануару ове године на узорку 
од 13.600 запослених у 14 зе-
маља ЕУ.

 ГОРЕ - ДОЛЕ   Анкета у 14 земаља ЕУ

КО ИДЕ НА ПОСАО 
ПЕВАЈУЋИ?

Од свих грађана Европске уније Холанђани 
су најсрећнији на послу, а прате их 

Аустријанци и Белгијанци

НЕЗАПОСЛЕНОСТ
ШПАНИЈА

 НОВИ ПАД  
  Број незапослених у Шпанији је у мају, четврти месец 

заредом, смањен на 4,21 милиона, за 117.985, али ако се из-
узме број запослених у туризму за празнике, број незапос-
лених је смањен за 34.160. Број запослених у односу на мај 
2014. је смањен за 357.354, што је највећи пад од 1996., са-
општило је министарство рада из Мадрида, пренео је АФП. 
Према подацима Завода за статистику ИНЕ, стопа незапос-
лености у Шпанији у прва три месеца ове године износила је 
23,78 одсто.

НЕМАЧКА 
НА 24-ГОДИШЊЕМ МИНИМУМУ

 Број регистрованих незапослених у Немачкој нижи 
је од минимума из децембра 1991. године, у време када 
опоравак највеће европске привреде јача, показали су 
званични подаци у Берлину.

Сезонски прилагођени подаци немачког Министар-
ства рада показали су да је број људи без посла прошлог 
месеца смањен за 6.000, на 2,78 милиона, а резултат је 
подбацио у односу на очекивања аналитичара који су 
прогнозирали смањење броја незапослених за око 10.000, 
преноси агенција „Франс прес“.

Стопа незапослености је у мају износила 6,4 одсто, 
као и у априлу, и то је најнижи ниво од уједињења Ис-
точне и Западне Немачке 1990. Иако је привредни раст 
Немачке у прва три овогодишња месеца успорио на 0,3 са 
0,7 одсто из претходног квартала, снажна домаћа тражња 
указује на позитиван развој ситуације на тржишту рада, 
наводе аналитичари.

Број незапослених у Словенији наставио је да се смањује 
и у мају ове године, и то за 2,2 одсто на месечном и 6,1 одсто 
на годишњем нивоу (112.385 особа), према прелиминарним 
подацима националне службе за запошљавање. Од почетка 
2015. године број људи без посла у Словенији пао је за више 
од 7.000, преноси новинска агенција СТА. У периоду од јануа-
ра до априла текуће године посао су нашла 29.103 лица.

Незапосленост у Аустрији наставила је раст и у мају, и 
то за 6,9 одсто у поређењу са истим месецом прошле године. 
Скоро 400.000 људи било је без посла прошлог месеца, а пре-
ма националном начину рачунања, стопа незапослености 
достигла је 8,6 одсто. У мају је Сервису за запошљавање 
(АМС) било пријављено 330.326 особа без посла, уз 65.192 
лица која су била на дошколовању.

Директор АМС Јоханес Копф (Johannes Kopf) не очекује 
да ће број незапослених опасти током ове, а ни идуће године.

Међу незапосленима највише су погођени радници у 
грађевинарству, али и радна снага у индустрији. Натпросеч-
но је незапосленост у мају порасла код особа старијих од 50 
година, као и странаца (24,2 одсто).

Према саопштењу АМС, незапослени који су дуже без 
посла морају још дуже чекати на ново радно место, пошто је 
просечно време чекања на посао на евиденцији АМС повећа-
но за 10 дана - на 113 дана.

Министар за социјална питања Рудолф Хундсторфер 
истакао је да је за даљи раст незапослености криво лоше 
стање привреде и недостатак импулса из Европе. Он, међу-
тим, очекује побољшање од идуће године, због ефеката по-
реске реформе.

Копф истовремено констатује да је стопа незапосле-
ности у мају до сада највиша, те да је узрок у комбинацији 
стагнације привреде, имиграције радне снаге и све већег 
броја старијих на тржишту рада. 

СЛОВЕНИЈА 

НАСТАВАК ПАДА  

АУСТРИЈА

РАСТ И У МАЈУ
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Споразум о привременом запошљавању грађана Србије 
у Русији могао би да буде усвојен до краја ове године, 
изјавила је шефица Конзуларног одељења Амбасаде 
Русије у Београду Викторија Кострецова, на пред-

стављању брошуре „Како да се запослиш у Руској Федера-
цији?“, у Савезу самосталних синдиката Србије. Споразум 
који руска страна тренутно коригује требало би да обезбеди 
сугурнији положај радника из Србије који се налазе на прив-
ременом раду у Русији.   

„Лоптица је сада на нашој страни, јер морамо да нацрт 
ускладимо са нашим обавезама које имамо према Светској 
трговинској организацији. Очекујем да ћемо до краја годи-
не урадити коригован текст и да ћемо моћи да га усвојимо“, 
рекла је Кострецова. Истакла је да се ради о специфичном 
споразуму, уз напомену да такав споразум Русија сада има 
само са Вијетнамом. 

„Драго нам је да постоји интересовање радника из Ср-
бије да раде на територији Руске Федерације, где су цењени 
као високопрофесионални радници, а и блиски смо по мента-
литету. Већина српских послодаваца је одговорна и ради све 
како треба када су у питању процедуре“, рекла је Вострецова.

У Русији тренутно ради између 10.000 и 15.000 радника 
из Србије, будући да многи после добијања радне визе могу 
да склопе уговор са послодавцем и остану још да раде.

Према речима Кострецове, Амбасада Русије у Београду 
је у прошлој години српским радницима издала скоро 15.000 
виза које омогућавају легалан рад у тој земљи. Прецизирала 
је да се ради о радним визама за раднике који раде код ру-

ских послодаваца и пословним визама за раднике у српским 
компанијама које раде у Русији. 

Кострецова је истакла да већина српских радника у Ру-
сији ради легално, али се дешава да неки поверују неодго-
ворним особама које их воде у Русију без виза, уз објашњење 
да могу и тако да почну да раде, па да после регулишу свој 
боравак. 

„То је немогуће“, рекла је она и изразила наду да ће бро-
шура коју је урадио Синдикат грађевинарства и индустрије 
грађевинских материјала Србије допринети бољем инфор-
мисању српских радника о томе како могу легално да раде у 
Русији, да не би дошли у непријатне ситуације.

На питање колико тачно има српских радника који раде 
у Русији, Кострецова је рекла да их је сигурно више него што 
је издато виза, јер неки касније обнављају уговоре са посло-
давцима, али да тачан број не зна, јер радници из Србије 
могу визу да узму у било којој руској амбасади, а не само 
у Београду. Кострецова је додала да број радника из Србије 
који у Русији раде без визе није велики. 

Председник Синдиката радника грађевинарства и 
грађевинског материјала Србије Душко Вуковић је рекао 
да највећи број послодаваца из Србије који раде у Русији 
поштује прописе, али да има и оних који раднике воде без 
виза или им у току ангажмана смањују дневнице. Као добре 
примере он је навео „Јединство“ из Севојна, „Мостоградњу“, 
„Енергопројект“ и Путеве „Ужице“. 

Вуковић је рекао да је проблем што се радници који 
имају тешкоће у Русији, синдикату или инспекцији рада 
јављају тек када дође до проблема или се врате, а тада је, 
како је истакао, простор за деловање ограничен. Изразио је 
уверење да ће брошура „Како да се запослиш у Руској Фе-
дерацији?“, урађена заједно са Конзуларним одељењем ру-
ске амбасаде, помоћи да радници који желе да раде у Русији 
буду боље информисани и да се избегну нежељене ситуације 
и трагедије, као она на Јамалу почетком ове године, када је у 
пожару погинуло шест радника из Србије, а троје повређено. 

Вуковић је најавио да ће Синдикат грађевинарства у 
већем броју градова у Србији и на београдском аеродрому 
промовисати и делити ову публикацију, а биће доступна и 
у Амбасади Русије у Београду. Поред информација о томе 
шта је потребно да би се у Русији радило легално, брошура 
садржи и бројеве телефона и мејл адресе амбасада Србије и 
Русије и Синдиката грађевинарства, како би радници могли 
да им се обрате за помоћ.

САЗНАЈТЕ ВИШЕ   Како се запослити у Руској Федерацији?

ВИШЕ РАДНИКА НЕГО ИЗДАТИХ ВИЗА
Амбасада Русије у Београду прошле године српским радницима издала скоро 

15.000 виза које омогућавају легалан рад. У току израда Међудржавног споразума 
за запошљавање

Брошура „Како да се запослиш у Руској Феде-
рацији?“ поред информација о томе шта је 
потребно да би се у Русији радило легално, 
садржи и бројеве телефона и мејл адресе 

амбасада



www.nsz.gov.rs

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

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

Зрењанин 
Сарајлијина 4 
тел. 023/519-800

Кикинда 
Доситејева 24 
тел. 0230/411-700

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

Вршац 
Феликса Милекера 21 
тел. 013/802-400

Сомбор 
Апатински пут 1 
тел. 025/464-000

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

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

Крагујевац 
Светозара Марковића 37 
тел. 034/505-500

Јагодина 
Љубише Урошевића 16 
тел. 035/201-011

Ниш 
Ратка Вукићевића 3 
тел. 018/501-200

Пирот 
Кнеза Милоша 59 
тел. 010/305-000

Прокупље 
Цара Лазара 49 
тел. 027/320-000

Бор 
7. јула 29 
тел. 030/453-100

Зајечар 
Николе Пашића 77 
тел. 019/444-500

Ваљево 
Владике Николаја 1 
тел. 014/295-600

Врање 
Тодора Шпанца 1 
тел. 017/407-100

Краљево 
Цара Душана 78 
тел. 036/302-000

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

Крушевац 
Балканска 33 
тел. 037/412-501

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

Пожаревац 
Шумадијска 31 
тел. 012/538-100

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

Ужице 
Железничка 22 
тел. 031/590-600

Пријепоље 
Санџачких бригада 11 
тел. 033/719-011

Чачак 
Жупана Страцимира 35 
тел. 032/303-700

Шабац 
Масарикова 31 
тел. 015/361-700

Лозница 
Кнеза Милоша 3 
тел. 015/879-700

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

АДРЕСЕ ФИЛИЈАЛА НСЗ

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

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

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Косовска Митровица  
Дрварска 10 
тел. 028/423-090

Позивни центар 
0800 300 301
(позив је бесплатан)


