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ХУМАНА СТРАНА РАДА
ТЕМА БРОЈА - Од 56 земаља у којима се спроводи волонтерски рад, Србија је 
на не баш завидном 45. месту. У свету постоје бројни механизми за подстицање 

добровољног рада, а један од њих је и награђивање кроз стаж. У раду са мигрантима 
биће потребна помоћ волонтера. У Црвеном крсту Србије годишње ради 60.000 

волонтера 
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УВОДНИК

40 + 8 =
Недавна понуда хрватског послодавца који је тра-

жио радника да систематски посматра раст траве иза-
звала је бројне коментаре, не само код наших суседа. 
Поуздано се не зна шта је радило око 40 радника Управе 
царина Србије, који не долазе на посао али уредно већ 
седам година добијају плату. 

Остајемо међу бројевима и људима: од око 7.400 ко-
рисника новчане социјалне помоћи у Крагујевцу само 
осам особа изјаснило се да је заинтересовано за сезон-
ске послове. „Жеља нам је да посредујемо између заин-
тересованих лица за сезонске пољопривредне послове 
и пољопривредних произвођача, али је интересовање 
слабо“, кажу надлежни. Новчана социјална помоћ у Кра-
гујевцу износи од 8.000 до 15.000 динара. 

На истој, трећој страни „Послова“, малинари у прије-
пољском крају. Минела Мујезиновић је средњу школу 
завршила као ђак генерације, а на Медицинском факул-
тету у Подгорици имала је просек девет. Овог лета бере 
малине. „Ово је можда најбржи пут до новца. Здравља 
боже, можда буде шанса и да се нађе овде посао. Ако се 
ништа у међувремену не промени, остаје то иностран-
ство“, каже Минела.

О одласку у иностранство размишљају и млади у 
Борском округу. Зашто? „Завршио сам за електротехни-
чара рачунара, радио сам шест месеци и сада сам поно-
во на евиденцији кладовске испоставе НСЗ. Обијао сам 
прагове многих послодаваца, добијао силна обећања, 
али од посла ништа. Тренутно радим у једном од кафића 
као конобар и чекам позив из иностранства, јер ми је 
друг који ради у Бечу обећао помоћ. Иако ми се не иде 
из родног краја, приморан сам, јер овде не видим перс-
пективу”, каже Стефан Владушић (23), један од 2.100 
незапослених Кладовљана - шире на страни Актуелно. 

У чему су Борис Стојанов, директор Филијале 
Јагодина НСЗ и шеф Делегације ЕУ у Србији Мајкл Да-
венпорт сагласни - а да нису разговарали? „Тржиште 
рада нема довољан број квалитетно образоване радне 
снаге, тако да је неопходна додатна обука“, рекао је Де-
венпорт у Београду, док Стојанов из Јагодине упозорава: 
„Највећи проблем тржишта рада Поморавског округа је 
низак ниво образовања радно способног становништва 
у целини и ниска мобилност радне снаге, што отежава 
предузетницима налажење и запошљавање особа с од-
говарајућим квалификацијама и вештинама“. Девенпорт 
је на страни Лакше до посла, Стојанов у Интервјуу.

У Европи волонтира више од 100 милиона људи. У 
Пољској 18 процената становништва, у Ирској и Немач-
кој више од 33 одсто. У Великој Британији волонтира чак 
38 процената становништва, а годишња вредност др-
жавних прихода од волонтерског рада достиже 7,9 одсто. 
Од 56 земаља у којима се спороводи волонтерски рад, 
Србија је на 45. месту. Зашто - у Теми броја.  

Данска министарка за имиграцију Ингер Стејберг 
најавила је смањивање социјалне помоћи азилантима 
са, како је рекла, врло јасним циљем - мањи број ази-
ланата. Убудуће ће социјална помоћ изности 6.000 кру-
на (900 долара) по особи месечно, уместо 10.850 (1.625 
долара) круна, колико је износила до сада, док ће пар 
старији од 30 година који има децу добијати 16.640 кру-
на (2.500 долара), уместо 28.800 круна (4.315 долара). 
Извесно је да би највећи број азиланата пристао на ову 
врсту кажњавања, и то у дужем периоду. Шире на стра-
ни Горе-Доле.

Милош Чолић
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ПРИВРЕДА   Састанак представника служби за запошљавање Србије и Црне Горе у Подгорици

ЕВРОПСКИ ПРОЈЕКТИ И СЕЗОНЦИ
„Могућности сарадње и заједничког аплицирања за 

пројекте Европске уније, првенствено у оквиру програма 
ИЗИ, коме је приступила Црна Гора, а недавно и Србија, само 
је једна од тема о којима смо разговарали са представницима 
Завода за запошљавање Црне Горе“ - изјавио је за „Послове“ 
директор Националне службе за запошљавање Србије Зоран 
Мартиновић. Дводневни састанак представника служби за 
запошљавање Србије и Црне Горе одржан је почетком јула у 
Подгорици.

Разговарало се и о положају и правима сезонских радни-
ка из Србије који током лета одлазе у Црну Гору. Прецизних 
података колико особа из Србије током лета одлази да ради 
у Црној Гори нема. 

„Многи одлазе без радних дозвола и често раде у сивој 
зони. Како бисмо овај и друге проблеме заједно превазишли, 
настојаћемо да у што већој мери институционализујемо 
сарадњу у области посредовања у запошљавању наших др-
жављана у обе земље, јер од 23.000 укупно издатих радних 
дозвола странцима у Црној Гори, 45 одсто је за држављане 
Србије“ - нагласио је Мартиновић.

Реализација мера активне политике запошљавања, по-
себно запошљавање младих као и теже запошљивих катего-
рија, такође су биле теме о којима се разговарало са пред-
ставницима Завода за запошљавање Црне Горе.

Начин организовања рада служби за запошљавање Црне 
Горе и Србије је сличан, као и поступци реализације мера 
активне политике запошљавања. Готово да су идентични и 
приоритети, посебно када је реч о запошљавању младих, што 
представља добар основ за чвршћу сарадњу. 

„Циљ нам је да уз помоћ заједничких пројеката постиг-
немо квалитетне резултате, не само на тржишту рада две 
земље, него и на регионалном нивоу“, заједнички је закљу-
чак директорке Завода за запошљавање Црне Горе Вукице 
Јелић и директора НСЗ Србије Зорана Мартиновића. 

Заједничким пројектима до квалитетнијих резултата не само на тржишту рада две земље, 
него и на регионалном нивоу

Малињаци у пријепољском крају пуни су сезонаца, 
за које се може рећи да су најобразованији бера-
чи малина. Пошто након завршеног факултета не 
могу да нађу стално запослење, за младе докторе, 

правнике, инжењере берба је шанса за зараду.
Минела Мујезиновић је основну школу завршила као 

вуковац, средњу као ђак генерације, а на Медицинском фа-
култету у Подгорици имала је просек девет. У Београду би 
већ имала звање доктора, али у Црној Гори Минелу Мујези-
новић од тога дели тромесечна стручна пракса.

„Ово је можда најбржи пут до новца. Здравља боже, мож-
да буде шанса и да се нађе овде посао. А ако се ништа у међу-
времену не промени, остаје иностранство“, каже Минела.

„Доћи до посла у пријепољском крају није лако. Међу 
6.000 незапослених, на радно место чека и велики број фа-

култетски образованих. Са седмим степеном на евиденцији 
имамо око 250 незапослених, од тога 16 доктора медицине 
и седам стоматолога“, каже Ана Пејовић, директорка НСЗ 
у Пријепољу.

Произвођач малина Санел Диздаревић тврди да ма-
лину у пријепољском крају беру најобразованији сезонци. 
Сваке године ангажује 80 радника, а интелектуална елита се 
не либи тешког посла. 

„Има бар 10 радника који су високообразовани. Тако да 
имамо и доктора, инжењера, просветних радника и правни-
ка“, каже Диздаревић. Кад већ не могу да дођу до посла за 
који су дуго грејали столицу, за егзистенцију морају да се 
пеку по сунцу. А након краха индустрије, малина је у том 
крају постала последња шанса. 

Малињаци у пријепољском крају пуни 
образованих берача

СА ДИПЛОМОМ 
У МАЛИНЕ

Од око 7.400 корисника новчане социјалне помоћи у Крагујевцу

САМО ОСМОРО ХОЋЕ У СЕЗОНЦЕ

Само осам особа, од око 7.400 корисника новчане социјалне помоћи у Крагујевцу, изјаснило се да је заинтересовано за 
сезонске пољопривредне послове, изјавила је за „Танјуг“ чланица Градског већа за здравство и социјална питања Гор-
дана Дамњановић. Наглашавајући да корисници новчане социјалне помоћи однедавно могу у крагујевачком Центру 
за социјални рад да се изјасне да ли су заинтересовани за сезонске пољопривредне послове, Дамњановићева је истакла 

да људи који буду ангажовани неће изгубити накнаду и право на социјалну помоћ.
„Жеља нам је да посредујемо између лица заинтересованих за сезонске пољопривредне послове и пољопривредних 

произвођача, али за сада је интересовање слабо“, рекла је Дамњановићева. Новчана социјална помоћ у Крагујевцу износи од 
8.000 до 15.000 динара.
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- Одлуком Управног одбора створени су услови за реа-
лизовање дугогодишње идеје: отварање клубова за тражење 
посла ради комплетнијег пружања услуга незапосленима 
и отварања нових могућности сарадње са послодавцима у 
припреми кандидата, посебно када је реч о запошљавању у 
иностраним компанијама и прилагођавању кандидата спе-
цифичностима рада у њима. Тиме ће се у Јагодини, Параћину 
и Ћуприји створити могућности за квалитетнију селекцију и 
избор кандидата у најзначајнијим компанијама Поморавског 
округа - објашњава Борис Стојанов, директор Филијале Ја-
година Националне службе за запошљавање.

Филијала Јагодина покрива подручје Поморавс-
ког округа. Каква су ваша запажања и шта сматрате 
битним за развој округа, а што може имати утицај на 
стање и кретање на тржишту рада?

Поморавски округ чини шест општина асиметрично 
распоређених око горњег тока Велике Мораве: Параћин, 
Ћуприја, Свилајнац и Деспотовац с десне стране, а Рековац 
и Јагодина с леве. Поморавски има 242.931 становника у 191 
насељу. Становништво је претежно пољопривредно. Попу-
лациона динамика у Поморавском округу у дужем периоду 
указује на специфичност у кретању становништва и огледа 
се у великом броју људи на привременом раду у иностран-
ству, који стално повлаче млађу генерацију, а остају старачка 
домаћинства. Ово је посебно карактеристично за општине 
Деспотовац и Свилајнац. У општини Рековац, која спада у ред 
неразвијених и има углавном рурално становништво, млађа 
популација је наклоњена околним градовима, где тежи да се 
настани и обезбеди животну егзистенцију. 

Насупрот оваквим демографским процесима, тери-
торија Поморавског округа је подручје великих развојних 
потенцијала. Стратегија одрживог развоја Шумадије и По-
моравља 2011-2021. евидентирала је све развојне потенција-
ле и на основу њих указала на циљеве и акције које треба 
реализовати у будућности. Свакако да у оваквој стратегији 
Филијала Јагодина НСЗ треба да пронађе путеве свога дело-
вања и да свој допринос у реализацији постављених циљева 
у садејству са осталим субјектима друштвено економског 
развоја.

Какво је стање у погледу броја незапослених?
Након дугогодишњег константног повећања броја еви-

дентираних незапослених лица, у 2014. години Филијала Ја-
година бележи пад укупне незапослености. Тако је на крају 
2014. године укупан број евидентираних незапослених лица 
смањен за 1.020, односно са 30.847 на 29.827. Почетком 2015. 
године долази до благог повећања броја незапослених, као 
директна последица усвојених социјалних програма у ДП 
„Опрема“ Јагодина и АД „Холдинг каблови“ Јагодина. У овим 
предузећима по принципу добровољности око 700 радника 
се определило за престанак радног односа уз коришћење от-
премнине. 

Повећање броја незапослених имало је привремени ка-
рактер у прва два месеца текуће године. Показатељи из маја 
2015. године указују да се тенденција пада броја незапос-
лених наставља, тако да се тренутно на евиденцији налази 
28.937 лица, што представља смањење за још 890 лица у од-
носу на крај 2014. године или за 2,9 одсто.

Када је реч о запослености, какво је тренутно 
стање и каква су очекивања у наредном периоду?

У претходних неколико година уочљив је пораст броја 
запослених у сектору предузетништва. Насупрот томе, број 
запослених у предузећима, установама, задругама и другим 
организацијама, уз извесне осцилације, умањен је за 26,1 од-
сто. У наредном периоду, без обзира на пад запослености у 
Поморавском округу у 2014. у односу на 2013. годину за 4,38 
одсто, очекујемо да ће укупна запосленост ипак успорити 
пад у овој години, а да ће већ од наредне почети да бележи 
значајнији, постепени раст. То ће се одразити још и на додат-
ни пад стопе незапослености. Основ овакве тврдње су све 
чешћа страна инвестициона улагања, при чему предњачи 
Јагодина, уз изузетно велико залагање локалне самоуправе, 
мада и остале општине округа настоје да привуку стане ин-
веститоре.

Шта то конкретно значи? 
Говоримо о доласку нових страних инвеститора на под-

ручје Поморавског округа. До краја године очекује се дола-
зак немачког послодавца „Truck - Lite Europe GmbH“. Немачка 
компанија намерава да изгради фабрику за производњу ау-
то-делова у индустријској зони у Ћуприји. Очекује се упући-
вање лица на обуку, након тога послодавац најављује сукце-
сивно запошљавање 500 радника.

На подручју Јагодине до краја године најављено је запо-
шљавање у новој италијанској фабрици „Vibac Balkani“ d.o.o., 
чији су капацитети у припреми, тренутно се врши монтажа 
машина и опреме. Ова фабрика бавиће се производњом па-
пира и селетојп трака и у њој је планирано запошљавање 
преко 400 радника. Интензивни преговори на подручју Ја-
године обављају се са још три значајна инвеститора, чија ре-

ТРИ КЛУБА ЗА ТРАЖЕЊЕ ПОСЛА
У току године биће отворени клубови за тражење посла у Јагодини, Параћину и Ћуприји. 
Филијала Јагодина бележи пад укупне незапослености. У претходних неколико година 

уочљив је пораст броја запослених у сектору предузетништва

Борис Стојанов, директор 
Филијале Јагодина 
Националне службе за 
запошљавање

Почетком ове године долази до благог 
повећања броја незапослених као директна 
последица усвојених социјалних програма у 

ДП „Опрема“ Јагодина и АД „Холдинг каблови“ 
Јагодина, у којима се око 700 радника опреде-

лило за отпремнине
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ализација би додатно допринела повећању запослености у 
нашој општини.

У најави је и изградња погона пољске фирме у Параћину, 
која ће се бавити производњом стакла и термоса. Планирано 
је запошљавање 100 бивших радника Српске фабрике стакла. 
Преговори за изградњу фабрике су у току.

Које карактеристике тржишта рада бисте посебно 
нагласили? 

Сектор услуга у привреди Поморавског округа је у од-
носу на друге секторе у непосредној предности и има вели-
ке неискоришћене потенцијале за развој предузетништва и 
стварање нових радних места. Уочљива је ниска заступље-
ност женске радне популације у укупној запослености, затим 
ниска заступљеност младих и старијих радника, што указује 
на озбиљну асиметричност у структури радне снаге. 

Највећи проблем тржишта рада је низак ниво образо-
вања радно способног становништва у целини и ниска мобил-
ност радне снаге, што отежава предузетницима налажење и 
запошљавање особа са одговарајућим квалификацијама и 
вештинама.

Велика присутност дуготрајне незапослености, наро-
чито код лица са нижим степеном образовања и лица са III 
и IV степеном образовања, доводи до застаревања њихових 
знања и вештина, што даље смањује могућности за њихо-
во запошљавање. Путем мера тржишта рада, нарочито ор-
ганизовањем разних обука за незапослене, циљ НСЗ јесте 

повећање компетентности незапослених и подизања нивоа 
запошљивости. На подручју Филијале Јагодина током годи-
не завршене су обуке за тржиште рада у Параћину - обука 
за израду пецива, у Свилајнцу обука за одржавање мотора 
и моторних возила, у Деспотовцу обука за вођење пословних 
књига и у Параћину обука за пословне секретаре за особе са 
инвалидитетом. 

Које активне мере сматрате целисходним и оправ-
даним у решавању ових питања?

За нас је веома значајно што се у решавање проблема 
незапослености све више укључују и локалне самоуправе. 
Посебно треба похвалити општину Рековац, која спада у ред 
неразвијених и има најмањи буџет у округу ове године, а 
определила је за програме јавних радова, стручне праксе и 
самозапошљавања 2,6 милиона динара. Након објаве јавних 
позива за доделу субвенција по разноврсним програмима 
запошљавања, Филијала Јагодина је отпочела своју актив-
ност мотивисања незапослених лица и послодаваца у циљу 
коришћења средстава НСЗ за подстицање запошљавања.

Једна од битних мера промоције НСЗ и наших услуга 
корисницима су и сајмови запошљавања. У Јагодини је 29. 
априла 2015. године одржан 25. Сајам запошљавања. Било је 
то место сусрета 30 послодаваца и више од 1200 тражилаца 
посла, којима је понуђено 288 радних места.

У плану је организовање још једног великог сајма запо-
шљавања, у Параћину. Резултат је висок проценат реализа-
ције и преко 20 одсто запослених учесника сајма - незапос-
лених лица. 

Какво је интересовање послодаваца и незапосле-
них за јавне позиве НСЗ, који су расписани ове године?

На основу броја поднетих захтева и донетих одлука по 
свим јавним позивима за 2015. годину, интересовање је изу-
зетно велико. Када је реч о запошљавању младих, којима је 

намењен програм стручне праксе - стицање посебних знања 
и вештина, интересовање послодаваца је највеће. Примљено 
је 98 захтева за ангажовање 152 лица, чиме ће у потпуности 
бити попуњена квота за Филијалу Јагодина.

Интересовање послодаваца је велико и за субвенције за 
отварање нових радних места - примљена су 62 захтева за 
запошљавање 122 радника, што значајно премашује квоту 
Филијале Јагодина, која је 80 лица.

Треба истаћи и интересовање незапослених за отпо-
чињање сопственог бизниса. У Пословном центру у Јагодини 
реализоване су обуке за 246 незапослених, пружене инфор-
мативно-саветодавне услуге за 335 лица, од почетка јавног 
конкурса до сада су примљени захтеви за 132 лица.

У којим пројектима учествује Филијала Јагодина?
У циљу процене могућности у области запошљавања 

младих, представници НСЗ учествовали су у реализацији 
мисије прикупљања чињеница уз учешће ГИЗ-a. Мисија је 
реализована ради имплементације веома значајног ГИЗ 
пројекта „Јачање структуре за оснаживање и партиципацију 
младих у Србији“ и „Професионална оријентација у Србији“.

Удружење студената са хендикепом и партнерска ор-
ганизација Омладински креативни центар из Јагодине, уз 
подршку Министарства омладине и спорта, организовали су 
почетком године округли сто на тему „Побољшање положаја 
младих са хендикепом“, у просторијама Црвеног крста у Ја-
години. Наведене активности се реализују у оквиру пројекта 
„Регионална инклузивна омладинска иницијатива Србије“.

Треба истаћи и сарадњу са невладином организацијом 
„Енека“, која већ шесту годину расписује национални кон-
курс „Покрени се за посао“, који помаже у покретању малих 
и породичних предузећа у Србији. Незапослена лица су по-
казала велико интересовање и активно учествовала у овим 
обукама.

До краја године очекује се долазак немачког 
послодавца „Truck -  Lite Europe GmbH“, који 

намерава да изгради фабрику за производњу 
ауто-делова у индустријској зони у Ћуприји и 

најављује сукцесивно запошљавање
500 радника

У најави изградња погона пољске фирме у 
Параћину, која ће се бавити производњом 

стакла и термоса, у којој је планирано запо-
шљавање 100 бивших радника стакларе  

Смиљана Крстић 

 
Од Италијана до „Панасоника“

   Треба истаћи компаније које су у највећем броју запо-
шљавале нову радну снагу са евиденције НСЗ:
   - „Confezioni Andrea Serbia“ d.o.o. - која се бави произ-
водњом готових текстилних производа - запослено преко 
550 назапослених са евиденције;
   - „Aunde Italia Group“ d.o.o.- бави се производњом осталих 
делова опреме за моторна возила - запослено 186 лица;
  - „Mobilturi Jagodina“ - d.o.o.- бави се производњом уни-
катних италијанских кухиња - запослено са евиденције 66 
лица.
   На подручју општине Свилајнац било је више страних ин-
веститора: „Panasonic Lighting Devices Serbia“ d.o.o.- произ-
водња eлектронских елемената - лед расвете - 185 лица 
са евиденције (у периоду од оснивања до данас), „Kult‘n 
moda“ d.o.o. Београд - конфекција - 44 лица, „Conti 3“ д.o.o. 
Свилајнац - машинска обрада метала (производња ком-
поненти за ФИАТ) - 24 лица са евиденције незапослених.
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„Од 56 земаља у свету у којима се спроводи и прати во-
лонтерски рад, Србија се налази на 45. месту“, каже минис-
тар за рад и запошљавање Александар Вулин. Он сматра 
да постоје механизми којима се може подстаћи волонтерски 
рад. Један од начина је доношење и унапређење законске 
регулативе у тој области. Отварајући округли сто „Потребе 
и могућности масовног ангажовања грађана, нарочито мла-
дих, на јавним и добровољним радовима“, који је под покро-
витељством Министарства за рад, запошљавање борачка и 
социјална питања организовало Удружење учесника омла-
динских радних акција и волонтера Србије, Вулин је истакао 
да нема волонтерског рада без солидарности, као и да волон-
теризам представља пожељан облик друштвеног понашања.

„Министарство настоји да се што пре дође до законских 
решења у овој области“, рекао је Вулин и додао да је планиран 
састанак радне групе коју чине представници министарста-
ва рада и омладине и спорта.

„Другачије не можемо да поправимо ситуацију када је у 
питању област волонтерског рада. У сарадњи са другим ми-
нистарствима, уз подршку удружења, размену искустава са 
онима који су учествовали у радним акцијама, сви заједно 
можемо да урадимо нешто и сигуран сам да ћемо то учинити 
врло брзо. Трудићемо се да то учинимо што пре, да будемо 
спремни и за непогоде и све друге активности”, нагласио је 
Александар Вулин. Како је казао, циљ је да се нађе законски 
оквир, а нагласио је и значај организованог приступа волон-
терском раду.

Према светским стандардима, од 56 земаља у којима се 
спроводи волонтерски рад и пажљиво мери и прати, Србија је 
на не баш завидном 45. месту, а најбоља је Норвешка.

Како је министар Вулин објаснио, пласман се рачуна на 
основу тога колики број људи је у свом радном веку прошао 
кроз неку од волонтерских акција. У свету постоје бројни ме-
ханизми за подстицање добровољног рада, а неки од њих 
су и награђивање кроз стаж, немогућност запошљавања у 
одређеним институцијама без волонтирања, квалификације 
за боље радно место. 

„Волонтери се ангажују на спортским скуповима, у ге-
ронтолошким центрима, дечјим центрима, на СОС телефони-
ма, а требало би да их има још више. У Црвеном крсту Србије 
годишње волонтира 60.000 људи, а и у раду са мигрантима 
биће потребна помоћ волонтера. Свако друштво почива на 
оном облику понашања које се награђује и подстиче“, рекао 
је Вулин.

Учесници радног стола у Палати „Србија“ разговарали су, 
између осталог, и о правном оквиру за масовно радно анга-
жовање грађана, посебно младих, о јавним и добровољним 
радовима у функцији превенције од елементарних непогода, 
као и заинтересованости и мотивацији за јавне и добровољне 
радове.

Председник Управног одбора Удружења учесника омла-
динских радних акција и волонтера Србије Зоран Матовић 
рекао је да скуп треба да допринесе стварању законског ок-
вира за масовно ангажовање грађана у волонтерским кам-
повима, на јавним радовима и свим оним местима која за-
хтевају масовно ангажовање, а где се допринос пружа без 
очекивања накнаде.

„Потребно је да се обезбеди правни и организациони ок-
вир и да држава створи могућности да људи самоорганиз-
овано или организовани од месне заједнице до републике 

узму учешће у изградњи или у борби против елементарних 
непогода“, рекао је Матовић.

Округли сто „Потребе и могућности масовног ангажо-
вања грађана, нарочито младих, на јавним и добровољним 

ТЕМА БРОЈА   Волонтерски рад мења свест људи, побољшава квалитет живота, 
развија солидарност и толеранцију

ХУМАНА СТРАНА РАДА
Од 56 земаља у којима се спроводи волонтерски рад, Србија је на не баш завидном 45. месту. У свету 
постоје бројни механизми за подстицање добровољног рада, а један од њих је и награђивање кроз 

стаж. У раду са мигрантима биће потребна помоћ волонтера. У Црвеном крсту Србије годишње ради 
60.000 волонтера

 Волонтерски рад у Црвеном крсту
   Волонтери су важан сегмент у организацији Црвеног 
крста, јер се многе активности које реализује Црвени 
крст не би могле реализовати без помоћи волонтера. 
Како кажу у Црвеном крсту, волонтери су важни јер до-
дају јединствену вредност организацији својим идејама 
и сугестијама. Они су мотивисани да раде за социјалну 
промену и као израз солидарности улажу време и напоре 
да помогну постизање циљева саме организације, али и 
повећавају мрежу будућих волонтера.
   Задужени за рад волонтера у организацији поставља 
волонтере на места која су највише у складу са њиховима 
интересовањима и вештинама. Такође, и сами волонтери 
морају имати улогу у процесу селекције. Један од најбр-
жих и најпоузданијих начина да се стекне јасна слика о 
потенцијалном волонтеру је неформални састанак или 
интервју. 
   Организација Црвени крст организује обуку својих во-
лонтера, која треба да им обезбеди знања и вештине нео-
пходне за извршавање задатака, као и да их мотивише за 
волонтерски рад. Волонтери су основни капацитет Црве-
ног крста, јер се коришћењем њиховог времена и напора 
може урадити посао који никада не би могао бити урађен 
са малим бројем плаћеног особља. Овај важан рад треба 
да буде признат, објављен и награђен. 

„Свако друштво почива на оном облику пона-
шања које се награђује и подстиче“, рекао је 

Александар Вулин
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радовима“ организовало је Удружење учесника омладинских 
радних акција и волонтера Србије, под покровитељством Ми-
нистарства за рад, запошљавање, борачка и социјална пи-
тања. Скупу који је одржан у Палати „Србија“ присуствовао 
је и министар без портфеља задужен за ванредне ситуације 
Велимир Илић.
 

Вредности волонтирања
   Волонтирање у најширем смислу се дефинише као не-
профитна и неплаћена активност којом појединци допри-
носе добробити своје заједнице и целог друштва. Дефи-
ниција садржи основне елементе особе која се назива 
волонтером, а који су константа и уграђени на основу већ 
донетих декларација УН и СЕ:
   Поред доприноса изградњи стабилног друштва, волон-
теризам је врло значајан економски ресурс, који допри-
носи изградњи капацитета институција и појединаца, 
развоју локалне заједнице, утиче на економски развој, 
смањење незапослености и сиромаштва, очување живот-
не средине. Национална перцепција волонтера варира у 
зависности од историјске и културне традиције. Најчешће 
је волонтер онај који има законски капацитет да по свом 
слободном избору даје допринос заједници. 
  Постоји 10 принципа волонтеризма:
• Волонтирање доприноси заједници и волонтеру.
• Волонтерски рад је неплаћен.
• Волонтирање је увек питање избора.
• Волонтирање није обавезна активност која је предузета 
зарад добијања накнада од владе.
• Волонтирање није замена за плаћени рад.
• Волонтери не замењују плаћене раднике нити предста-
вљају претњу за сигурност посла плаћених радника.
• Волонтирање је средство за индивидуалце и групе да 
одговоре на људске, проблеме заштите животне средине, 
као и социјалне потребе.
• Волонтирање је легитиман начин на који грађани могу 
да учествују у активностима своје заједнице.
• Волонтеризам промовише поштовање права, достојан-
ства и културе других.
• Волонтирање промовише људска права и једнакости.
   Статистички подаци о вредности волонтерског рада 
тек ће бити унапређени, јер је Међународна организација 
рада усвојила приручник по коме статистичке институ-
ције држава Европске уније могу да измере вредност во-
лонтирања и волонтерских сервиса. Истраживања су по-
казала да волонтерски рад може да буде најделотворнији 
онда када се њиме најефективније управља.
   Друштвена и економска корист од волонтерског рада 
је несумњива. У Европи волонтира више од 100 милиона 
људи! У Пољској 18 процената становништва, у Ирској и 
Немачкој више од 33 одсто. У Великој Британији волон-
тира чак 38 процената становништва, где годишња вред-
ност државних прихода од волонтерског рада достиже 7,9 
одсто. Ипак, добит заједнице из уштеда од добровољног 
рада је само део укупне добити. Волонтеризам такође 
мења свест људи, побољшава квалитет живота, допри-
носи развоју стабилног друштва, развија солидарност и 
толеранцију. Битно је знати да ништа не долази тек тако, 
већ организованом понудом цивилног сектора подржа-
ном кроз низ афирмативних мера и програма подршке од 
стране државних и локалних институција. Србији не треба 
статус државе чланице да би подржала своје грађане да 
се активно укључе у развој своје заједнице.

 Велики потенцијал
    Поводом Дана омладинских радних акција, у Дому 
омладине у Београду почетком априла одржан је 5. Са-
бор акцијаша, у организацији Удружења учесника омла-
динских радних акција и волонтера Србије. Министар 
рада Александар Вулин том приликом је поручио да су и 
данашње младе генерације, иако нису подстицане на до-
бровољни рад, пружањем помоћи најугроженијима током 
прошлогодишњих мајских поплава, показале да волонте-
ризам има огроман потенцијал у ванредним ситуацијама.
    „Након замене друштвеног система, када смо безглаво 
јурнули у капитализам, идеја добровољног рада била је 
једноставно забрањена, као да никада није постојала“, 
истакао је Вулин и додао да је 12 година пљачкашке при-
ватизације Србију учинило земљом у којој нема социјалне 
правде. „Наши капиталисти се нису превише истакли у ор-
ганизацији производње, али у приватизацији јесу, не ст-
варајући при томе нову вредност. Седели су у зградама и 
фабрикама које су, између осталог, настале добровољним 
радом, не признајући да они сами нису створили ништа“, 
истакао је Вулин.
   Државни секретар за омладину Ненад Боровчанин ре-
као је да волонтеризам има потенцијал да активира вели-
ки број младих људи, помогне њиховом васпитању у духу 
солидарности, тимског рада и јачања колективног духа. 
Према његовим речима, Кровна организација младих Ср-
бије покренула је иницијативу за измене и допуне актуел-
ног Закона о волонтирању, како би био стимулативнији за 
волонтере и створио могућности за организовање масов-
них волонтерских акција.
„Нажалост, данас нема претераног вредновања рада, 
нити резултата рада, нема ни ударничке значке као сим-
бола оних који су се доказали својим радом, већ се вред-
нује полтронство, подобност или чланство у партијама“, 
истакао је Боровчанин.

У Европи волонтира више од 100 милиона 
људи. У Пољској 18 процената становништ-

ва, у Ирској и Немачкој више од 33 одсто…

У Великој Британији волонтира чак 38 проце-
ната становништва, а годишња вредност 

државних прихода од волонтерског рада
достиже 7,9 одсто
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У Србији још увек не постоји национални оквир квали-
фикација (НОК), инструмент за разврставање знања 
и вештина, услед чега је присутан велики раскорак 
између онога што тренутно нуде школе и онога што 

је потребно тржишту рада. То представља озбиљан проблем 
када је реч о „одливу мозгова“, али и у процесу евроинте-
грација, јер је немогуће укључити се у међународну поде-
лу рада и обезбедити трансфер знања - поручено је са скупа 
„Национални оквир квалификација у Србији, успостављање 
комуникације између образовања и тржишта рада“, који су 
организовали Београдски фонд за политичку изузетност и 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

„Морамо наћи начин да се направи разлика између тога 
шта знамо, шта умемо да урадимо, шта стварно радимо и шта 
нам од тога признају надлежне институције и у чему од тих 
ствари јесмо препознати. НОК мора да одговори на више пи-
тања, а између осталог и одакле толико људи у сивој зони, 
како је могуће да немамо начина да се њихове квалифика-
ције препознају и да се то преведе у редовне токове“, рекао је 
министар просвете Србије Срђан Вербић.

„НОК мора да нам каже како ће признавати образовање 
које није формално, односно шта се дешава када се неко прек-
валификује, шта је са онима који уче кроз рад... То ће много 
помоћи и послодавцима и онима који се запошљавају. Треба 
направити регистар квалификација са 150 до 200 квалифи-

кација, у којем ће јасно писати шта ко зна и уме да уради“, 
рекао је министар просвете и додао да је први неопходан ко-
рак оснивање секторских већа, која би требало да дају описе 
квалификација. 

Шеф Делегације Европске уније у Србији Мајкл Де-
венпорт нагласио је да је за решавање проблема високе 
стопе незапослености у Србији неопходна  сарадња сектора 
образовања и тржишта рада.

„У Србији влада велика незапосленост. Тржиште рада 
нема довољан број квалитетно образоване радне снаге, тако 
да је неопходна додатна обука. Да би се превазишао проблем 
потребно је деловање оба сектора, образовања и тржишта 
рада“, рекао је Девенпорт и констатовао да Национални ок-
вир квалификација (НОК) представља начин да се одреде и 
попишу знања и вештине које су потребне за одређено зани-
мање, као и да обезбеђује базу за повезивање односа између 
занимања из различитих сектора.

„С обзиром да се тржиште рада састоји од мноштва сек-
тора, за Србију је веома важно да се формира што већи број 
секторских већа, да би могли успешно да раде на НОК. По-
везивање система образовања и тржишта рада представља 
изазов не само за Србију, већ за све земље чланице ЕУ у који-
ма влада висока стопа незапослености, а Србија је постиг-
ла велики напредак у подизању нивоа свести у тој области“, 
поручио је Девенпорт подсетивши да је ЕУ до сада уложила 
око 100 милиона евра у развој сектора образовања и запо-
шљавања у Србији, и то кроз набавке, техничку помоћ и ин-
фраструктуру. 

„Око 65 одсто страних инвестиција потиче из земаља 
чланица ЕУ, што је највећи потенцијал даљих инвестиција ЕУ. 
Ако Србија жели да искористи тај потенцијал, мора да има 
радну снагу која ће на тржишту бити потребна и страним и 
домаћим инвеститорима“, закључио је Девенпорт.

Саветник министра привреде Душан Коруноски изја-
вио је да је главни задатак тог ресора значајније повезивање 
образовања са потребама привреде, те отварање смерова у 
школама за она занимања која су на тржишту дефицитарна, 
што је предвиђено и Стратегијом развоја малих и средњих 
предузећа. 

„Препознали смо проблеме привредника са необуче-
ном радном снагом, а тај стуб је изузетно важан за друштво. 
Једна од првих мера прилагођавања и превазилажења тог 
проблема је праћење и анкетирање фирми на годишњем ни-
воу о њиховим потребама, коју радну снагу би они хтели да 
запосле“, рекао је Коруноски и нагласио да би фирме више 
требало да признају и неформално образовање, где највећи 
део вештина није стечен формално, већ кроз рад, јер такве 
вештине често имају већу вредност у пракси од формалне 
дипломе.

ЛАКШЕ ДО ПОСЛА   Србија још увек без националног оквира квалификација

ОБРАЗОВАЊЕ ПО НАЛОГУ ТРЖИШТА РАДА 
У Србији не постоји национални оквир квалификација, услед чега се јавља 

велики раскорак између онога што тренутно нуде школе и онога што је потребно 
тржишту рада. Недовољан број квалитетно образоване радне снаге за коју је 

неопходна додатна обука

Послодавцима и инвеститорима нису важне 
дипломе, већ шта особа зна да ради. Нацио-

нални оквир квалификација (НОК) је вероват-
но најважнији предуслов за стране инвести-

ције у Србији - изјавио министар просвете 
Срђан Вербић
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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

360

Како да предате оглас за слободна радна места 

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

БЕОГРА Д
ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
11000 Београд, Кнеза Милоша 69

тел. 011/2061-720

Самостални стручни сарадник за културу и 
школство

на одређено време до годину дана, због повећаног 
обима посла, у Одљењу за друштвене делатности и 

месну самоуправу

УСЛОВИ: ВСС, пет година радног стажа; положен државни стручни испит. 
Осим наведених услова, кандидат треба да испуњава и услове утврђене чла-
ном 6 Закона о радним односима у државним органима. Уз пријаву и биогра-
фију кандидат подноси: оверену копију дипломе, доказ о радном стажу, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије, уве-
рење о здравственом стању и уверење да није осуђиван за кривична дела на 
безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које 
га чини неподобним за обављање послова у државном органу.

ПРАВОБРАНИЛАШТВО
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

11500 Обреновац, Карађорђева 6

Административни радник за 
административне послове и послове 

писарнице
УСЛОВИ: завршена виша школа или струковне студије друштвеног смера, 
положен државни стручни испит, најмање 3 године радног стажа у струци. Уз 
пријаву је потребно приложити: диплому којом се потврђује стручна спрема 
(оригинал или оверена фотокопија), уверење о положеном државном струч-
ном испиту, доказ о радном стажу у струци, уверење о држављанству Репу-
блике Србије (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, доказ 
да против лица није покренута истрага и да није подигнута оптужница (издат 
од стране надлежног суда након објављивања овог огласа), уверење поли-
цијске управе да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну 
затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподоб-
ним за обављање послова у државним органима (издато након објављивања 
овог огласа). Пријаве на оглас слати на адресу: Правобранилаштво Градске 
општине Обреновац, Карађорђева 6, 11500 Обреновац. Лице за контакт: Вера 
Покорни, телефон: 064/8322-010. Неблаговремене, неразумљиве или непот-
пуне пријаве као и пријаве уз које нису приложени потребни докази неће се 
разматрати.

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
МЛАДЕНОВАЦ

11400 Младеновац, Јанка Катића 6

Послови ликвидатуре новчане 
документације и послови обрачуна и 

исплате свих врста наканада
Група за финансије, на одређено време ради замене 

привремено одсутног запосленог

УСЛОВИ: Општи услови које кандидат треба да испуњава сходно члану 6 Зако-
на о радним односима у државним органима: 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. Посеб-
ни услови: високо образовање на студијама првог степена, односно основ-
ним студијама у трајању од три године (област економија), 3 године радног 
стажа, положен државни стручни испит. Уз пријаву на оглас кандидати при-
лажу доказе о испуњавању посебних услова, и то: оверен препис или ориги-
нал дипломе о стеченој врсти и степену стручне спреме, оверену фотокопију 
радне књижице, уверење о положеном државном стручном испиту за рад 
у државним органима, као и доказе о испуњавању општих услова за рад у 
државним органима, и то: уверење о држављанству Републике Србије, лекар-
ско уверење, извод из матичне књиге рођених, уверење основног и вишег 
суда да се против кандидата не води кривични поступак за дела која се гоне 
по службеној дужности, доказ да нису осуђивани за кривично дело на безус-
ловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које их чини 
неподобним за обављање послова у државном органу. Пријаве са потребним 

доказима, у оригиналу или овереној фотокопији, не старијим од 6 месеци, под-
носе се Управи Градске општине Младеновац, Јанка Катића 6, Младеновац, 
у року од 8 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

ВОДНА ЗАДРУГА „ИЗВОР“
11233 Бабе, Партизански пут 144

тел. 011/8260-200

Директор - реизбор
УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме, економске, машинске или елек-
тро струке, 5 година искуства на руководећим пословима и организаторске 
способности.

ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

11000 Београд, Македонска 42
тел. 011/3220-721

Послови мање сложености везани за рад 
Скупштине, Већа и председника Општине
у Одељењу за скупштинске послове и послове Већа 
и председника, на одређено време због повећаног 

обима посла, у трајању од 12 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, напредно знање рада на рачунару; 3 годи-
не радног стажа на истим или сличним пословима.

Послови писарнице и овере преписа, 
потписа и рукописа

у Одељењу за општу управу, имовинско-правне и 
стамбене послове, на одређено време због повећаног 

обима посла, у трајању од 12 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, коришћење рачунара, 3 године радног 
стажа на истим или сличним пословима, положен државни стручни испит.

Кафе-куварица
у Служби за финансијске и заједничке послове, 

на одређено време због повећаног обима посла, у 
трајању од 12 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: КВ радник. 

ОСТАЛО: да је кандидат држављанин Републике Србије; да је пунолетан; да 
има општу здравствену способност; да није осуђиван за кривично дело за 
безусловну казну затовора од најмање 6 месеци или за кривично дело које 
га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Пријаве са 
потребним доказима подносе се Управи Градске општине Стари град, на наве-
дену 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
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ НЕГОТИН

19300 Неготин, Трг Стевана Мокрањца 1

Управни послови у области грађевинарства 
и урбанизма

на одређено време од 24 месеца, због повећаног 
обима посла

УСЛОВИ: да има високо образовање стечено на студијама другог степена 
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године - архитектонски, грађевински, електротехнички, 
електронски, ФОН или технички факултет - смер информатика, 3 године рад-
ног искуства и положен стручни испит.

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас кандидати прилажу: уверење о држављанству, 
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о положеном држав-
ном стручном испиту за рад у органима управе, потврда о радном искуству, 
уверење да нису осуђивани 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 има општу здравствену способност. Рок за под-
ношење пријаве на оглас је 8 дана од дана оглашавања. Непотпуне и небла-

Администрација и управа 
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говремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са биографијом и доказима о 
испуњености услова огласа доставити на адресу: Служба за заједничке посло-
ве општинског услужног центра и информатике Општинске управе Општине 
Неготин, Трг Стевана Мокрањца 1, 19300 Неготин.

ЧАЧАК
ОПШТИНА ЛУЧАНИ

ОПШТИНСКА УПРАВА
Југословенске армије 5

Лучани

Послови одржавања чистоће
на неодређено време

УСЛОВИ: завршена основна школа. Кандидат треба да испуњава и услове из 
члана 6 Закона о радним односима у државним органима: да је пунолетан, да 
је држављанин Републике Србије, да има општу здравствену способност и да 
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест 
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова 
у државном органу. Пријаве са доказима о испуњавању услова, који не могу 
бити старији од шест месеци, подносе се у оригиналу или овереној фотоко-
пији, Општинској управи Општине Лучани, Југословенске армије 5, у року од 
8 дана од дана објављивања огласа, са назнаком: „За оглас“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати

ЈАГОДИНА
ОПШТИНСКА УПРАВА

ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
35210 Свилајнац, Светог Саве 102

Шеф Одсека за инвестиције
у Одељењу за буџет и финансије Општинске управе 
Општине Свилајнац, на одређено време у трајању од 

24 месеца, због повећаног обима посла

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије, високо образовање 
стечено на студијама другог степена у области економских наука (дипломске 
академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалис-
тичке струковне студије), високо образовање стечено на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године - економски  факултет, 1 
година радног искуства са прописаном стручном спремом, положен држав-
ни стручни испит, 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. Пријаве са овереним доказима о испуњавању услова огласа (оверена 
фотокопија дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству, уверење о здравственом стању, уверење да кандидат није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или кажњиво 
дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу) могу 
се поднети у року од 8 дана од дана објављивања огласа, на адресу: Општин-
ска управа Општине Свилајнац (са назнаком: „За оглас“), 35210 Свилајнац, 
Светог Саве 102. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

КРАГУЈЕВАЦ
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ

ГРАДСКА УПРАВА ЗА
УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА,

ОДРЖИВИ И РАВНОМЕРНИ РАЗВОЈ
34000 Крагујевац, Трг слободе 3

тел. 034/306-161

Извршилац за послове управљања 
пројектима у области ванпривреде

у Градској управи за управљање пројектима, 
одрживи и равномерни развој, у Одељењу за 

управљање пројектима

УСЛОВИ: Законом о радним односима у државним органима, чланом 6, пропи-
сано је да се у радни однос у државни орган може примити лице које испуња-
ва следеће услове: да је држављанин Републике Србије, да је пунолетно, да 
има општу здравствену способност, да има прописану стручну спрему, да није 
осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест 
месеци или за кажњиво дело које га чине неподобним за обављање посло-
ва у државном органу и да испуњава друге услове утврђене законом, другим 
прописима или актом о систематизацији радних места у органу. Поред услова 
који су предвиђени чланом 6 Закона о радним односима у државним орга-
нима, потребно је да кандидат испуњава и посебне услове, који су утврђе-

ни Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у 
Градској управи за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој, и 
то: завршен факултет друштвено-хуманистичких наука, стечено високо обра-
зовање на студијама другог степена (240 ЕСПБ), односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, положен стручни испит за рад 
у органима државне управе и најмање 1 година радног искуства у струци, и 
посебне услове у складу са одредбама Закона о професионалној рехабилита-
цији и запошљавању особа са инвалидитетом („Службени гласник Републике 
Србије“, број: 36/09 и 32/13).

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу следеће доказе о испуње-
ности услова огласа: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење о поло-
женом државном стручном 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 и доказ о радном искуству у 
струци. 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

Радно место за стручно-правне послове за 
потребе градоначелника

у Одељењу за нормативно-правне послове, на 
одређено време од 12 месеци, у Градској управи за 

послове градоначелника и Градског већа
2 извршиоца

УСЛОВИ: Чланом 6 Закона о радним односима у државним органима прописа-
но је да се у радни однос у државном органу може примити лице које испуња-
ва следеће услове: да је држављанин Републике Србије, да је пунолетно, да 
има општу здравствену способност, да има прописану стручну спрему, да није 
осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест 
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање посло-
ва у државном органу и да испуњава друге услове утврђене законом, другим 
прописима или актом о систематизацији радних места у органу. Поред услова 
који су предвиђени чланом 6 Закона о радним односима у државним органима, 
потребно је да кандидат испуњава и посебне услове, који су утврђени Правил-
ником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској 
управи за послове градоначелника и Градског већа, и то: стечено високо обра-
зовање на правном факултету, на основним академским студијама у обиму од 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним сту-
дијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године и 
најмање 1 година радног искуства у струци.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу следеће доказе о испуње-
ности услова огласа: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, 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 
и доказ о радном искуству у струци. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узимати у разматрање. Пријаве са доказима о испуњености услова дос-
тављају се у року од 8 дана од дана објављивања огласа, на горенаведену 
адресу.

КРАЉЕВО

ОПШТИНСКА УПРАВА
36350 Рашка, Ибарска 2

тел. 036/736-224

Чистачица
на одређено време од 5 месеци

УСЛОВИ: I степен стручне спреме; осмогодишња школа, неквалификовани 
радник. Уз пријаву са биографијом приложити: оверену фотокопију сведочан-
ства, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике 
Србије и уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподоб-
ним за обављање послова у државном органу (обезбедиће Општинска упра-
ва). Рок за пријаву на оглас је 8 дана.

Администрација и управа 
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ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

Крушевачка 17, 36210 Врњачка Бања
тел. 036/611-300 

Извршилац на пословима возача, курира и 
помоћно-техничким пословима

на одређено време до повратка одсутног радника, за 
рад у Одељењу за општу управу, Општинске управе 

Општине Врњачка Бања

УСЛОВИ: возач Б категорије и најмање 1 година радног искуства. Поред наве-
дених услова, потребно је да кандидати испуњавају опште услове предвиђене 
чл. 6 Закона о радним односима у државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 
48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02 и 49/05), и то: да је држављанин РС, да 
је пунолетан, да има општу здравствену способност, да има прописану струч-
ну спрему, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора 
од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чине неподобним за 
обављање послова у државном органу, да испуњава друге услове утврђене 
законом, другим прописима или актом о систематизацији радних места у орга-
ну. Пријаве на оглас са доказима о испуњавању услова подносе се Општинској 
управи Општине Врњачка Бања, Крушевачка 17, у року од 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

КРУШЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРУШЕВЦА

37000 Крушевац, Газиместанска 1
тел. 037/414-750

Извршилац за управне послове
на одређено време до дванаест месеци, Служба 
за правне послове, у Одељењу за урбанизам и 

грађевинарство

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чл. 6 Закона о радним односима 
у државним органима, потрбно је да кандидати испуњавају и следеће услове: 
високо образовање стечено на студијама другог степена, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, правни факултет, положен 
стручни испит за рад у органима државне управе и најмање 1 година радног 
искуства.

Комунални испектор
на одређено време до дванаест месеци, у Одељењу 

за испекцијске послове

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђенох чл. 6 Закона о радним односима 
у државним органима, потребно је да кандидати испуњавају и следеће услове: 
високо образовање стечено на студијама првог степена, односно на студијама 
у трајању до 3 године, виша школа за пословне секретаре и менаџмент (еко-
номиста) или 1 степен правног факултета, положен стручни испит за рад у 
органима државне управе и најмање 3 године радног искуства.

Извршилац за стручно-оперативне послове
на одређено време до дванаест месеци, Служба за 

изградњу и легализацију, у Одељењу за урбанизам и 
грађевинарство

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чл. 6 Закона о радним односима 
у државним органима, потребно је да кандидати испуњавају и следеће услове: 
средње образовање у четворогодишњем трајању, техничка школа, положен 
стручни испит за рад у органима државне управе и најмање 6 месеци радног 
искуства.

Хигијеничар
на одређено време до дванаест месеци, Служба за 
заједничко-техничке послове, у Одељењу за општу 

управну и заједничке послове
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чл. 6 Закона о радним односима 
у државним органима, потребно је да кандидати испуњавају и следеће услове: 
завршена основна школа. 

УСЛОВИ. Уз пријаву на оглас са биографијом кандидати су дужни да доста-
ве и потребна документа у оргиналу или овереној фотокопији - диплома о 
стручној спреми, извод из матичне књиге рођених (издат на обрасцу сход-
но Закону о матичним књигама, објављеним у “Службеном гласнику РС” бр. 
20/09 и 145/14), уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), уверење 
о здравственом стању (не старије од 12 месеци), уверење основног и вишег 
суда да против лица није покренута истрага и да није подигнута оптужница 

(издато након објављивања овог огласа), уверење полицијске управе да лице 
није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 
месеци или кажњиво дело које га чини за обављање послова у државном 
органу (издато након објављивања овог огласа), уверење о положеном струч-
ном испиту за рад у органима државне управе, потврду издату за заснивање 
радног односа радно искуство), у року од 8 дана од дана објављивања огласа у 
публикацији „Послови“, на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве, као и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оргиналу 
или фотокопији овереној у општини или суду неће се узети у разматрање. 
Избор кандидата извржиће се у року од 15 дана по истеку рока за подношење 
пријаве.

ЛОЗНИЦА
ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК

ОПШТИНСКА УПРАВА
15318 Мали Зворник, Краља Петра I 38 

Имовинско-правни послови
на одређено време до повратка запосленог са 

мировања радног односа

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме (високо образовање на студијама другог 
степена, дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године), најмање 1 година радног искуства у 
струци, положен државни стручни испит за рад у органима државне управе.

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

ОПШТИНСКА УПРАВА 
ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

15320 Љубовија, В. Мишића 45
тел. 015/561-411 

Сарадник за администратора локалне 
мреже у Општинској управи

на одређено време

УСЛОВИ: ВШС, струковни пословни информатичар.

Радник на одржавању чистоће
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: основна школа.

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава опште услове из члана 6 Закона о рад-
ним односима у државним органима (“Службени гласник РС”, бр. 48/91, 66/91, 
44/98, 49/99 и 39/02); да је држављанин РС, да има општу здравствену спо-
собност, доказ о радном искуству, прописану стручну спрему, да није осуђи-
ван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или 
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у држав-
ном органу; као и услови прописани чланом 54 Закона о локалној самоуправи 
(“Службени гласник РС”, број 129/07) Пријаве са доказима о испуњавању усло-
ва огласа подносе се у року 8 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Администрација и управа 

Национална служба 
за запошљавање



Бесплатна публикација о запошљавању 13  15.07.2015.  |  Број 630 |   

НИШ
ОПШТИНСКА УПРАВА

ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Књаза Милоша 169

тел. 018/804-711

Послови пореске евиденције у Одељењу 
за утврђивање, наплату и контролу јавних 

прихода
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме економског смера или гимназија; једна 
година радног искуства; положен стручни испит за рад у органима државне 
управе; познавање рада на рачунару, општи услови из члана 6. Закона о рад-
ним односима у државним органима - да је кандидат држављанин Републике 
Србије, да је пунолетан, да има општу здравствену способност, да има пропи-
сану стручну спрему, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну 
затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним 
за обављање послова у државном органу. Уз пријаву на оглас доставити у 
оригиналу или у овереној фотокопији: доказ о школској спреми, уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, 
уверење да кандидат није под истрагом, односно да није кажњаван (доказ 
основног суда, основног и вишег тужилаштва и МУП-а, не старије од 6 месе-
ци); уверење о положеном стручном испиту за рад у органима државне упра-
ве, доказ о радном искуству, лекарско уверење (прилаже кандидат који буде 
изабран). Пријаве са доказима о испуњености свих услова из огласа доставити 
на горенаведену адресу, са назаком: “За оглас”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране.

НОВИ С А Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ЦЕНТАР ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И

УСВОЈЕЊЕ НОВИ САД
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16

Саветник за хранитељство
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 
године и одговарајући академски односно стручни назив: социјални радник, 
психолог, педагог и дефектолог, радно искуство у струци најмање 5 година и 
други стручни радници који имају звања из области друштвено-хуманистич-
ких и медицинских наука и најмање 5 година радног искуства у установи за 
децу без родитељског старања, сертификат о успешно завршеној обуци по 
акредитованом програму за рад на основним стручним пословима, односно за 
рад са конкретном корисничком групом, познавање рада на рачунару, други 
општи услови прописани законом. Рок за достављање пријава је 8 дана од 
дана објављивања огласа. Пријаве са доказима о испуњавању услова доста-
вити на адресу: Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад, 21000 
Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, са назнаком “За оглас”. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

26000 Панчево, Трг краља Петра I 2-4

Радно место за односе с јавношћу
на одређено време ради замене привремено 

одсутног запосленог

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена из научне, односно 
стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких 
наука или у оквиру образовно-уметничког поља уметност (дипломске академ-
ске студије - мастер, мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, 1 година радног искуства на пословима 
односа с јавношћу, положен стручни испит за рад у органима државне управе  
и познавање рада на рачунару и енглеског језика.

Матичар у месној канцеларији
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: високо образовање на основним академским студијама у обиму од 
најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на сту-
дијама у трајању до три године, положен посебан стручни испит за матичара и 
овлашћење за обављање послова матичара, 1 година радног искуства.

Радно место за обраду финансијске 
документације и књиговођа основних 

средстава
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: високо образовање на студијама првог степена у научној области 
економских наука или индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента 
(основне академске студије, основне струковне студије), односно на студијама 
у трајању до три године, 1 година радног искуства и положен стручни испит за 
рад у органима државне управе.

Возач службеног возила
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: средња стручна спрема саобраћајног смера IV степен или средња 
стручна спрема IV степен и положен испит за возача Б или Ц категорије и 1 
година радног искуства.

Радник на одржавању инсталација 
централног грејања и водовода

на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: квалификовани радник односно средња стручна спрема машинске 
струке, водоинсталатер или инсталатер грејања III степен и 6 месеци радног 
искуства.

Инспектор за заштиту животне средине
на одређено време до 31. децембра 2015. године

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена из научне, односно 
стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких 
наука или техничко-технолошких наука (дипломске академске студије - мас-
тер, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије, специја-
листичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, 3 година радног искустава, положен стручни испит 
за рад у органима државне управе, положен возачки испит за Б категорију, 
познавање рада на рачунару и познавање енглеског језика.

Радно место за послове контроле и анализе 
пословања јавних предузећа и наменског 

коришћења средстава буџета
на одређено време до 31. децембра 2015. године

УСЛОВИ: високо образовање на студијама првог степена у научној области 
економских наука (основне академске студије, основне струковне студије), 
односно на студијама у трајању од најмање четири године, 1 година радног 
искуства и положен стручни испит за рад у државним органима.

Ликвидатор рачуноводства
на одређено време до 31. децембра 2015. године

УСЛОВИ: високо образовање на студијама првог степена у научној области 
економских наука (основне академске студије, основне струковне студије), 
односно на студијама у трајању до три године, 1 година радног искуства и 
положен стручни испит за рад у органима државне управе.

Радно место за опште послове и социјална 
питања

на одређено време до 31. децембра 2015. године

УСЛОВИ: гимназија или средња стручна спрема друштвеног или техничког 
смера IV степен, 6 месеци радног искуства и положен стручни испит за рад у 
органима државне управе.

Радно место за административне послове 
у поступку спровођења обједињене 

процедуре
на одређено време до 31. децембра 2015. године

УСЛОВИ: средња архитектонска школа или средња грађевинска школа IV 
степен, 6 месеци радног искуства, положен стручни испит за рад у органима 
државне управе и познавање рада на рачунару.

Радно место за послове месне канцеларије 
и скупштине месне заједнице

на одређено време до 31. децембра 2015. године
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема друштвеног или техничког смера IV степен, 
3 године радног искуства, познавање рада на рачунару, поседовање возачке 

Администрација и управа 
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дозволе Б категорије и положен стручни испит за рад у органима државне 
управе.

Радно место за административне послове у 
поступку спровођења јавних набавки

на одређено време до 31. децембра 2015. године

УСЛОВИ: гимназија или средња стручна спрема економског смера IV степен, 
6 месеци радног искуства, положен стручни испит за рад у органима државне 
управе, сертификат за службеника за јавне набавке и познавање рада на 
рачунару.

Радно место за административно-техничке 
послове

у Секретаријату за заштиту животне средине
на одређено време до 31. децембра 2015. године

УСЛОВИ: средња стручна спрема друштвеног смера - IV степен или гимназија, 
6 месеци радног искуства, положен стручни испит за рад у органима државне 
управе и познавање рада на рачунару.

Координатор послова у градском услужном 
центру

на одређено време до 31. децембра 2015. године

УСЛОВИ: средња стручна спрема друштвеног смера - IV степен, 3 године рад-
ног искуства, положен стручни испит за рад у државним органима и позна-
вање рада на рачунару.

Радно место за оверу потписа, рукописа, 
преписа и издавање радних књижица

на одређено време до 31. децембра 2015. године

УСЛОВИ: средња стручна спрема друштвеног или техничког смера - IV степен, 
6 месеци радног искуства, познавање рада на рачунару и положен стручни 
испит за рад у органима државне управе.

Телефониста на централи
на одређено време до 31. децембра 2015. године

УСЛОВИ: средња стручна спрема техничке струке - IV степен, 1 година радног 
искуства.

Неквалификовани радник - помоћни 
радник

на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: неквалификовани радник, 6 месеци радног искуства.

ОПШТИ УСЛОВИ: да је кандидат  држављанин Републике Србије, да је пуно-
летан, да поседује општу здравствену способност, да није осуђиван за кри-
вично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњи-
во дело које га чини неподобним за обављање послова у Градској управи. 
Пријаве на оглас за заснивање радног односа на одређено време са дока-
зима о испуњавању услова у погледу општих и посебних услова из огласа, 
осим доказа о општој здравственој способности, сертификата за службеника 
за јавне набавке и положеном стручном испиту за рад у државним органима, 
подносе се у року од 8 дана од дана објављивања на огласној табли Нацио-
налне службе за запошљавање, односно у публикацији „Послови“. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са доказима 
о испуњавању услова из огласа могу се предати лично у Градском услужном 
центру или путем поште на адресу: Градска управа Града Панчева, Трг краља 
Петра I број 2-4.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Општина Велико Градиште

12220 Велико Градиште

Објављује се да су јавни огласи за попуну упражњеноих радних мес-
та у Општинској управи општине Велико Градиште, у Одељењу за 
урбанизам, комунално стамбене и имовинско правне послове, бр. 
111-2/2015-01-3 за радно место ригистратор обједињених процеду-
ра, бр. 111-3/2015-01-3, за радно место оператер на обједињавању 
процедура и бр. 111-4/2015-01-3 за радно место управно грађевин-
ски послови-послови издавања локацијских услова и грађевинских 
дозвола, сви од 29.05.2015, године са по једним извршиоцем и раз-
них облика стручне спреме, сви објављени у публикацији “Послови” 
дана 10.06.2015. године поништени у целини. Утврђује се да су без 
правног дејства све спроведене управне радње, а у вези попуне рад-
них места из тач. 1. овог закључка.

ПРИЈЕПОЉЕ
ОПШТИНА СЈЕНИЦА

ОПШТИНСКА УПРАВА 
36310 Сјеница

тел. 020/741-039

Оператер на уносу, пријему и формирању 
предмета

на одређено време до повратка раднице са 
трудничког боловања, до две године, при Одељењу 

за урбанизам и имовинско правне послове, у 
Општинској управи Општине Сјеница

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да је држављанин РС, 
да је пунолетан, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за 
кривично дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу. Поред општих услова кандидат треба да испуњава и посебне услове 
и то: средња стручна спрема, IV степен, гимназија, информатичар, 3 године 
радног искуства, положен стручни испит за рад у органима државне управе и 
познавање рада на рачунару. Пријаве се подносе Општинској управи Општине 
Сјеница, у року од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији ”Посло-
ви”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

СМЕДЕРЕВО
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА

ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ОПШТИНСКА УПРАВА

11420 Смедеревска Паланка, Вука Караџића 25

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 01.07.2015. године, за рад-
но место: урбаниста, поништава се у целости.

СОМБОР
ОПШТИНСКА УПРАВА КУЛА

25230 Кула, Лењинова 11
тел. 025/751-155

Начелник Општинске управе Кула
на период од 5 година

УСЛОВИ: Поред општих услова из члана 6 Закона о радним односима у држав-
ним органима („Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 39/02, 49/05 и 23/13), и то: да 
је држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да има општу здравствену 
способност, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од 
најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу, кандидат треба да испуњава и услове предвиђе-
не чланом 54 Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07), и 
то: стечено високо образовање из научне области правне науке на студија-
ма другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године - правни факултет, положен испит 
за рад у органима државне управе и 5 година радног искуства у струци. Уз 
пријаву са биографијом кандидат је у обавези да достави следеће доказе о 
испуњавању услова из огласа (у оригиналу или оверену фотокопију): уверење 
о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење 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, уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични 
или истражни поступак, диплому о стеченом високом образовању, уверење о 
положеном испиту за рад у органима државне управе или положеном право-
судном испиту и доказ о радном искуству у струци. Рок за подношење пријаве 
на оглас је 15 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана када оглас 
објави Национална служба за запошљавање у публикацији „Послови“. Пријаве 
се подносе на адресу: Општинска управа Кула, Лењинова 11, 25230 Кула, са 
назнаком: „Пријава на оглас“. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће 
разматрати.

Администрација и управа 
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СРЕМСК А МИТРОВИЦА
ОПШТИНА ИРИГ

ОПШТИНСКА УПРАВА
22406 Ириг, Војводе Путника 1

тел. 022/400-600

Послови матичара - шефа месне 
канцеларије

на одређено време до шест месеци, у Крушедол 
Прњавор и Крушедол Селу, у Служби за друштвене 

делатности, општу управу и заједничке послове 
Општинске управе Општине Ириг

УСЛОВИ: Докази о испуњености општих услова: уверење о држављанству 
Републике Србије, извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење о 
општој здравственој способности, 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, копија лич-
не карте. Посебни услови: високо образовање стечено на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним 
студијама, односно на студијама у трајању до три године, једна година радног 
искуства у струци и положен посебан стручни испит за матичара. Кандида-
ти су уз пријаву на оглас дужни да доставе доказе о испуњавању општих и 
посебних услова, у оригиналу или у овереној фотокопији, у року од 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови”. Пријаве са документацијом доста-
вити на адресу: Општинска управа Општине Ириг, Војводе Путника 1 или на 
писарници Општинске управе Општине Ириг, са назнаком: „Пријава на оглас”, 
број телефона: 022/400-600, контакт Владимир Ристић. Непотпуне, неуредне 
и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ШИД

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

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 17.06.2015. године, 
исправља се за сва радна места, тако што се постојећим називима 
радних места додаје следеће: пријем у радни однос на одређено 
време до доношења закона којим ће се уредити начин утврђивања 
максималног броја запослених и радно ангажованих лица у јавном 
сектору, а најкасније до 31. августа 2015. године.

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

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

Послови јавних набавки
на одређено време до 24 месеца, у Градској управи 

за образовање Града Сремска Митровица

УСЛОВИ: Поред општих услова, прописаних чланом 6 Закона о радним одно-
сима у државним органима („Службени гласник РС“, број 48/91, 66/91, 44/98, 
49/99, 34/01, 39/02, 49/05 и 23/13), кандидати треба да испуњавају и следеће 
посебне услове: високо образовање стечено на студијама другог степена 
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, у образовно-научном пољу друштвено-хуманис-
тичких наука, 1 година радног искуства у струци, положен државни стручни 
испит. Пријаве на оглас, са доказима о испуњавању општих и посебних услова 
у оригиналу или овереној фотокопији: диплому о стеченој стручној спреми, 
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге 
рођених (издат на обрасцу прописаном Законом о матичним књигама, „Служ-
бени гласник РС“, број 20/09), уверење полицијске управе 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, доказ о радном искуству у струци, доказ о положеном 
државном стручном испиту, уверење о здравственој способности (доставља 
изабрани кандидат), подносе се начелнику Градске управе за образовање, са 
назнаком: „За оглас - послови јавних набавки“. Оглас је отворен 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА

22320 Инђија, Цара Душана 1
тел. 022/561-322

Послови пореског извршења
у Одељењу за утврђивање и наплату јавних прихода, 
на одређено време ради замене одсутног запосленог
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама првог степена из области 
економских, правних наука или културолошких наука - журналистика (основне 
академске студије, основне струковне студије у обиму од најмање 180 ЕСПБ 
бодова), односно економиста, правник или новинар са стеченим образовањем 
на основним студијама у трајању до три године, 1 година радног искуства, 
познавање рада на рачунару, положен стручни испит за рад у органима 
државне управе или високо образовање стечено на студијама другог степена 
из области економских наука, правних или културолошких наука - журналис-
тика (основне академске студије у обиму од најмање 240 ЕСПБ  бодова, мас-
тер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно дипломирани економиста, дипломирани правник 
или дипломирани новинар са стеченим образовањем на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, 1 година радног искуства, познавање рада 
на рачунару, положен стручни испит за рад у органима државне управе. Поред 
посебних услова, кандидат треба да испуњава и опште услове утврђене у чл. 
6 Закона о радним односима у државним органима. Уз пријаву са биографијом 
кандидат подноси следеће доказе, у оригиналу или овереној копији: доказ о 
стеченој стручној спреми, доказ о положеном стручном испиту за рад у орга-
нима државне управе, доказ о радном искуству, извод из матичне књиге рође-
них (издат на новом обрасцу), уверење о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци), уверење да није осуђиван за кривично дело на безус-
ловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га 
чини неподобним за обављање послова у државном органу (уверење издато 
од МУП-а - надлежна полицијска управа, не старије од 6 месеци), копију личне 
карте, а изабрани кандидат по извршеном избору лекарско уверење. Пријава 
са потребним доказима о испуњавању наведених услова, са назнаком: „Прија-
ва на оглас за радно место: послови пореског извршења“, доставља се у року 
од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“, поштом на 
адресу: Општинска управа Општине Инђија, Цара Душана 1, 22320 Инђија, 
или лично на шалтеру 1 пријемне канцеларије. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве, као и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригина-
лу или у овереној  фотокопији, неће бити разматране.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ШИД

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

Достављач
2 извршиоца

на одређено време ради замене одсутног запосленог

УСЛОВИ: основно образовање, држављанство Републике Србије, да је кан-
дидат пунолетан, да има прописану стручну спрему, да није осуђиван за кри-
вично дело на безусловну казну затвора у трајању од најмање 6 месеци или 
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу.

Извршилац отпреме поште и архиве
на одређено време ради замене одсутног зпосленог

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме (правног смера или гимназија), 1 година 
радног искуства са прописаном стручном спремом, познавање рада на рачу-
нару, положен државни стручни испит, држављанство Републике Србије, да 
је кандидат пунолетан, да има прописану стручну спрему, да није осуђиван 
за кривично дело на безусловну казну затвора у трајању од најмање 6 месе-
ци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у 
државном органу.

ОСТАЛО: Кандидати треба да доставе: извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству, диплому, уверење надлежног суда да нису осуђивани 
за наведено кривично дело. Лекарско уверење о здравственој способности се 
доставља након доношења одлуке о избору кандидата.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ РУМА

22400 Рума, Орловићева 5
тел. 022/433-910, лок. 121

Начелник Одељења за привреду и буџет
УСЛОВИ: стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске 
академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалис-
тичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од нај-

Администрација и управа 

Посао се не чека, 
посао се тражи
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мање четири године и стечен академски назив дипломирани/мастер правник, 
дипломирани/мастер економиста, положен државни стручни испит за рад 
у органима управе, три године радног искуства у оквиру захтеване стручне 
спреме.

ОСТАЛО: Кандидат поред наведених посебних услова мора испуњавати и 
опште услове предвиђене чланом 6 Закона о радним односима у државним 
органима, односно: да је држављанин Републике Србије, да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за 
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу, као и да поседује општу здравствену способност. Кандидат је дужан 
да као доказе о испуњавању свих захтеваних услова приложи следећу доку-
ментацију: биографију (CV), диплому о захтеваном степену и врсти стручне 
спреме, уверење о држављанству Републике Србије, уверење о некажњавању 
(издаје орган унутрашњих послова - СУП), доказ о стеченом радном искуству 
(оверена фотокопија радне књижице), уверење о положеном државном 
стручном испиту. Након одлуке о избору, а пре уручења решења о заснивању 
радног односа, кандидат је у обавези да достави и уверење о општој здрав-
ственој способности (издаје надлежна здравствена установа). Сва документа 
неопходно је приложити у оригиналу или овереној копији, док датум изда-
вања уверења о држављанству Републике Србије и уверења о некажњавању 
не сме бити старији од шест месеци. Рок за пријављивање кандидата је 8 дана 
од дана објављивања огласа. Пријаве са доказима о испуњавању услова из 
огласа подносе се путем поште, на адресу: Општинска управа Општине Рума, 
22400 Рума, Орловићева 5, са назнаком: „За оглас“ или предајом на шалтеру 
писарнице на истој адреси. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
узимане у разматрање. За све информације у вези са огласом контактирати 
персоналну службу Општинске управе, на број телефона: 022/433-910, локал 
121.

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА

22320 Инђија, Цара Душана 1
тел. 022/561-322

Административно-технички послови у 
области образовања и друштвене бриге о 

деци
у Одељењу за друштвене делатности, на неодређено 

време - лице коме ће радни однос на неодређено 
време престати код корисника јавних средстава на 
основу споразума ради заснивања радног односа у 

Општинској управи Општине Инђија

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама првог степена из области 
правних или економских наука (основне академске студије, основне струковне 
студије у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова), односно правник или економис-
та са стеченим образовањем на основним студијама у трајању до три године, 
1 година радног искуства, положен стручни испит за рад у органима државне 
управе, познавање рада на рачунару. Поред посебних услова кандидат тре-
ба да испуњава и опште услове утврђене у чл. 6 Закона о радним односима 
у државним органима. Уз пријаву са биографијом кандидат подноси следеће 
доказе, у оригиналу или овереној копији: доказ о стеченој стручној спреми, 
доказ о положеном стручном испиту за рад у органима државне управе, доказ 
о радном искуству, доказ да се кандидат налази у радном односу на неодређе-
но време код корисника јавних средстава, извод из матичне књиге рођених 
(издат на новом обрасцу), уверење о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци), уверење да није осуђиван за кривично дело на безус-
ловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га 
чини неподобним за обављање послова у државном органу (уверење издато 
од МУП-а, надлежна полицијска управа, не старије од 6 месеци), копију личне 
карте, а изабрани кандидат по извршеном избору лекарско уверење и спо-
разум о престанку радног односа на неодређено време код корисника јавних 
средстава ради заснивања радног односа у Општинској управи. Пријава са 
потребним доказима о испуњавању наведених услова, са назнаком: „Пријава 
на оглас за радно место: административно-технички послови у области обра-
зовања и друштвене бриге о деци”, доставља се у року од 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови“, поштом на адресу: Општинска 
управа Општине Инђија, Цара Душана 1, 22320 Инђија или лично на шалтеру 
1 пријемне канцеларије. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве 
уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или у овереној  фото-
копији, неће бити разматране. 

УЖИЦЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА

31310 Чајетина
Александра Карађорђевића 28

тел. 031/831-151

Стручни сарадник за послове урбанизма
на одређено време до повратка привремено одсутног 

запосленог 

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани архитекта; најмање 1 годи-
на радног искуства у струци. Поред оверене фотокопије дипломе и доказа о 
радном искуству у струци, кандидат уз пријаву треба да достави и доказе о 
испуњавању општих услова за рад у државном органу, и то: извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству РС, доказ о општој здравственој спо-
собности, доказ да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затво-
ра од најмање 6 месеци или за дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу. Пријаве слати на адресу, са назнаком: „Пријава 
на оглас“.

ЗАЈЕЧАР
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
19370 Бољевац, Краља Александра 17/1

тел. 030/463-593

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове: да је пунолетан, 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 држав-
ним органима. Поред наведених услова кандидат треба да достави и доказе: 
да поседује диплому о завршеној високој или вишој школској спреми туристич-
ког, економског или другог смера, да има најмање 3 године радног искуства у 
струци, да предложи програм рада за мандатни период од 4 године. Кандидат 
уз пријаву треба да достави и: краћу биографију, уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци), оригинал или оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених, уверење о општој здравственој способности (не старије од 6 
месеци), уверење из казнене евиденције МУП-а да није осуђиван за кривич-
но дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво 
кривично дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу (не старије од 6 месеци), уверење Основног или Вишег суда да против 
њега није покренута истрага и да није подигнута оптужница (не старије од 6 
месеци), фотокопију дипломе о завршеном факултету/школи, доказ о радном 
искуству (потврда, решење или други акт на основу кога се може утврдити на 
којим пословима и са којом стручном спремом је стечено искуство у струци), 
предлог програма рада за мандатни период од 4 године. Фотокопије не могу 
бити старије од 6 месеци. Рок за подношење пријава на јавни оглас је 8 дана 
од дана објављивања јавног огласа у публикацији „Послови“. Неблаговреме-
не, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису 
приложени сви потребни докази неће се разматрати. Сва документа, у ориги-
налу или овереној фотокопији, доставити поштом или лично на адресу Турис-
тичке организације Бољевац.

ЗРЕЊАНИН
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЖИТИШТЕ

23210 Житиште, Цара Душана 15
тел. 023/821-054

Директор Центра за социјални рад 
Житиште

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају следеће услове: да су држављани 
Републике Србије, стечено високо образовање на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистич-
ке 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 и 
има најмање пет година радног искуства у струци; да нису осуђивани за кри-
вична дела која их чине недостојним за вршење функције; да поднесу план 
и програм рада за мандатни период. Уверење да кандидат није под истрагом 
и да није осуђиван за кривична дела не смеју бити старија од 6 месеци, као 
ни уверења о држављанству, уколико немају холограм, у супротном се неће 
узимати у разматрање. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Кандидати пријаву са доказима о испуњавању 
услова достављају на адресу: Центар за социјални рад општине Житиште, 
Житиште, Цара Душана 15, са назнаком: „За конкурс“.

Администрација и управа 

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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      Трговина и услуге

Стојана Аралице 55
11070 Нови Београд

Euroteam Engineering doo послује од 2006. године. Користећи различите ком-
поненте и готове производе реномираних светских произвођача, пројектујемо, 
дизајнирамо, конфигуришемо и производимо системе и опрему за третман, 
филтрацију и припрему воде у складу са потребама наших клијената. Ми смо 
тим енергичних, тачних, етичних и љубазних људи, чији је основни циљ дуго-
рочно задовољство клијента.

Фирма Euroteam Engineering doo из Београда расписује конкурс за 
пријем у радни однос два извршиоца на позицији

Сервисер опреме за третман воде 
Услови које кандидат треба да испуњава: завршена средња или виша школа/
факултет машинске или електро струке, активан рад ручним алатима - одлич-
но сналажење и познавање; пожељно је практично искуство у вези са повези-
вањем водоводних, електро и машинских инсталација; поседовање возачке 
дозволе Б категорије - активан возач. Радно искуство у области третмана воде 
није неопходно. Рок за пријаву: 25.07.2015.

MORFEUS DIRECT COMMUNICATIONS DOO
11000 Београд, Џорџа Вашингтона 38а

Продавац у пекари
на одређено време 3 месеца

10 извршилаца (2 особе са инвалидитетом)

УСЛОВИ: III - IV степен стручне спреме, без обзира на занимање; пожељно 
радно искуство у продаји и на фискалној каси. Конкурс је отворен до попуне. 
Заинтересовани кандидати треба да се јаве на телефон: 063/360-892, контакт 
особа Маја Дишић.

SISTEM FIRE PROTECTION SERVICES DOO 
BEOGRAD

Београд - Раковица, Патријарха Јоаникија 2а
тел. 011/393-33-45
office@sistemfps.rs

Координатор за технички развој
Кључне одговорности: прати процес изградње/реновирања објеката у складу 
са уговорима, постављеним роковима и буџетом; израђује план финансирања 
и извођења радова по фазама из уговорене динамике радова; учествује у при-
мопредаји радова, техничком пријему и изради окончаних записника; орга-
низује послове стручног, директног и инвеститорског надзора; управља интер-
ним тимом за отварање објеката; координира рад служби подршке; ангажован 
на пословима отварања и реновирања објеката.
УСЛОВИ: ВСС, дипломирани грађевински инжењер или архитекта; лиценца 
Инжењерске коморе за одговорног извођача радова или одговорног пројек-
танта; 5 година радног искуства на сличним пословима; напредни ниво позна-
вања енглеског језика; напредно коришћење MS Office пакета; пожељна сер-
тификација у управљању пројектима; возачка дозвола Б категорије. Пријаве 
се достављају електронски, на адресу: m.colic@sistemfps.rs, до попуне радног 
места. Јављање кандидата на контакт телефон: 011/393-33-99, локал 110.

 „MAX MAGNUS INVEST“ DOO
Ужице, Димитрија Туцовића 36

тел. 060/305-7050
e-mail: gboljak@gmail.com

Агент за посредовање у промету и закупу 
непокретности

на одређено време од 3 месеца

Опис посла: послови посредовања у промету и закупу непокретности.

УСЛОВИ: менаџер (минимум IV степен стручне спреме економске, грађевинске 
или правне струке), радно искуство небитно; лиценца агента за некретнине 
(положен стручни испит при Министарству трговине, туризма и телекомуни-

кација); MS Office. Рад у сменама,теренски рад. Трајање конкурса: до попу-
не. Заинтересовани кандидати могу своје радне биографије да доставе путем 
и-мејла или да се јаве на контакт телефон послодавца. Лице за контакт: Гор-
дана Бољак.

SALON LEPOTE „MARILYN 999“
11000 Београд, Зелени венац 11

тел. 064/979-9991

Мушко - женски фризер
на одређено време

УСЛОВИ: III или II степен стручне спреме.

Козметичар
на одређено време

УСЛОВИ: III степен стручне спреме; искуство у раду на депилацији, маникиру 
и педикиру.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати треба да се јаве на наведени број теле-
фона. Рок за пријаву је 30 дана од дана објављивања огласа.

HAPPY TOURS DOO
11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 151

тел. 065/900-71-23

Продаја туристичких аранжмана
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: VI, V или IV степен стручне спреме, туристичког или економског сме-
ра, радно искуство 12 месеци и познавање рада у туристичкој агенцији, знање 
рада на рачунару, знање енглеског језика (виши ниво), пробни рад 3 месеца. 
Кандидат треба да је на евиденцији Националне службе за запошљавање нај-
мање 6 месеци. Пријаве слати на и-мејл: info@happy.rs, у року од 30 дана од 
дана објављивања огласа.

„ЕУРО 07“ ДОО
34000 Крагујевац, Цара Душана 205а

e-mail: konkursi@euro07.rs

Возач - достављач
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме, без обзира на занимање; возач-
ка дозвола „Б“ категорије - активан возач.

Референт продаје ауто-делова
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме трговачке струке; знање рада на рачунару; 
пожељно радно искуство на пословима продаје ауто-делова.

Начин конкурисања: Заинтересовани кандидати могу своје радне биогра-
фије да пошаљу на следећу мејл адресу: konkursi@euro07.rs, најкасније до 
30.07.2015. године.

ТР „ГАВРИЛОВИЋ“
11000 Београд, Војводе Мицка 20

тел. 063/8068-498

Мушко - женски фризер
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: II, III, IV степен стручне спреме, 12 месеци радног искуства, рад у 
сменама. Јављање кандидата на горенаведени број телефона.

ТР „ГАВРИЛОВИЋ“
11000 Београд, Војводе Мицка 20

тел. 063/8068-498

Продавац
на одређено време

2 извршиоца

Опис послова: продавац у малопродаји прехрамбене робе.

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, 6 месеци радног искуства, рад у смена-
ма. Јављање кандидата на горенаведени број телефона.

Трговина и услуге
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ДОО „ЕУРО 07” ЗЕМУН
11080 Земун - Београд, Цара Душана 205-А

тел. 011/30-72-545
e-mail: konkursi@euro07.rs

Референт продаје ауто-делова
за рад у Чачку

на одређено време, рад у сменама

Опис посла: обезбеђивање правовремене и квалитетне услуге у циљу дости-
зања високих резултата продаје, непосредан рад са малопродајним и велепро-
дајним купцима, пријем и реализација поруџбина, као и обрада онлајн захте-
ва, активно познавање карактеристика производа и брендова, уз ефикасну 
употребу каталога, унапређење акцијске продаје и рад на промоцији брендо-
ва компаније, стручно-техничка подршка купцима при одабиру одговарајућег 
артикла или тражење адекватне замене за тражени део, администрирање 
продајне документације.

УСЛОВИ: најмање средња стручна спрема, пожељно техничког профила (сао-
браћајна, машинска и сл.), пожељно радно искуство у продаји, најмање 12 
месеци, познавање конструкције и принципа рада моторних возила, позна-
вање рада на рачунару (MS Office).

Профил кандидата: оријентисаност на купца; високо развијене продајне 
вештине, као и тимски дух; усмереност ка постигнућу и тежња ка највишим 
резултатима; спремност за континуирано усавршавање у бранши ауто-делова; 
спремност за обављање више послова истовремено.

Најбољем кандидату нудимо: стимулативну зараду уз могућност бонуса; при-
лику за професионални развој и унапређење у складу са резултатима; рад у 
динамичном окружењу у перспективној компанији.

Начин пријаве: CV послати на e-mail: konkursi@euro07.rs, са називом позиције 
у Subject-u мејла. Све пријаве које буду пристигле биће једнако третиране. 
Само кандидати који уђу у ужи избор биће позвани. Трајање конкурса: до 
21.07.2015. године. Лице за контакт: Марина Поповић.

ЛУЧИЋ ПРИГРЕВИЦА АД
21000 Нови Сад, Илије Вучетића 7

тел. 025/5423-732
e-mail: branka.blazetin@lucic.rs

Књиговођа
на одређено време, за рад у Сомбору

2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме - дипломирани економиста за општу 
економију, банкарство и финансије; дипломирани економиста; радно искуство 
- 24 месеца на књиговодственим пословима у привреди; основна информа-
тичка обука(Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook), енглески језик - почетни 
ниво; опис посла - књиговодствени послови у предузећу. Рок за пријаву на 
оглас до попуне.

TEHNOEXPORT DOO
22320 Инђија, Краља Петра Првог бб

Југоисточна радна зона

Мастер планер
УСЛОВИ: потребна стручна спрема: ВСС, VII степен (економски факултет, 
саобраћајни факултет, факултет техничких наука, ФОН). Посебни захтеви: 
познавање енглеског језика, тимски оријентисана личност, напредно позна-
вање Excel програма, способност самосталне израде извештаја и аналитич-
ког закључивања, способност брзог овладавања рада у ЕРП бази података - 
Pantheon, толерантна, екстровертна и комуникативна личност. Радно искуство 
пожељно једна година. Опис послова: планирање отпреме готових производа, 
дефинисање оптималних логистичких праваца, праћење неопозивих поруџбе-
ница купаца, у циљу поштовања рокова испорука, координација између пла-
нера производње и продајне функције, анализа базе података броја продаје 
по купцима (по градовима, испорукама и идентима) а у циљу оптимизације 
сервиса и задовољства купаца, анализа пордуџбеница купаца, анализа купа-
ца, учестовање у изради плана смештаја  високо регалног складишта, учество-
вање у уговарањима са курирским службама (Daily express mail, Post express…). 
Контакт: CV у електронској форми послати на следећу и-мејл адресу: snezana.
kopanja@tehnoexport.co.rs. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања. 
„Техноекспорт“ је приватна компанија извозно и развојно оријентисана, са 
одликама глобалног пословања. Производни програм обухвата флексибилне 
сифоне и цеви. Носилац је више заштићених робних марки и власник више 
патената. Фокус продајне политике јесте сервис и задовољство купаца са 
тежиштем на квалитету производа. Опширније: www.texo.rs.

ЈАХТИНГ КЛУБ КЕЈ Д.О.О.
11070 Нови Београд, Ушће бб
1170км Десне обале Дунава

Спремачица
на одређено време до 3 месеца, за рад у туристичком 
угоститељском објекту на Ушћу, на Новом Београду.

УСЛОВИ: средња стручна спрема, искуство минимум 1 година. Рад у две сме-
не (07-15;15-21 часа). Карактеристике: озбиљност, одговорност, педантност, 
брзина и окретност. CV слати на е-маил адресу: kontakt@klubkej.com. Лице за 
контакт: Марија Митровић, тел. 064/825-11-03.

Бродски механичар
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: средња стручна спрема, радно искуство од минимум 2 године за одр-
жавање и сервисирање бродских мотора. Клизно радно време. Карактеристи-
ке: озбиљност, одговорност, савесност. CV слати на е-маил адресу: kontakt@
klubkej.com. Лице за контакт: Петар Ђорђевић, тел. 064/825-11-11.

Менаџер продаје
на одређено време до 3 месеца у Угоститељском 

објекту на Ушћу, на Новом Београду

УСЛОВИ: Виша стручна спрема, са радним искуством од минимум 2, рад у 
две смене (клизно радно време). Карактеристике: озбиљност, одговорност, 
комуникативност, познавање рада на рачунару. CV слати на е-маил адресу: 
kontakt@klubkej.com. Лице за контакт: Марија Митровић, тел. 064/825-11-03.

Конобар
на одређено време до 3 месеца

за рад у туристичко - угоститељском објекту на 
Ушћу, на Новом Београду

УСЛОВИ: без радног искуства, особа која је спремна за преквалификацију; 
средња стручна спрема, клизно радно време. Карактеристике: озбиљност, 
одговорност, комуникативност, познавање енглеског језика. CV слати на 
е-маил адресу: kontakt@klubkej.com. Лице за контакт: Марија Митровић, тел. 
064/825-11-03.

Call-centar
на одређено време до 3 месеца

за рад у call-centru у угоститељском објекту на Ушћу, 
на Новом Београду, ради заказивања термина за 

крстарења

УСЛОВИ: без радног искуства, средња стручна спрема, рад у две смене, могућ-
ност напредовања. Карактеристике: озбиљност, одговорност, комуникатив-
ност, познавање енглеског језика и рада на рачунару. CV слати на е-маил 
адресу: kontakt@klubkej.com. Лице за контакт: Марија Митровић, тел. 064/825-
11-03.

Домар
рад на одређено време, до 3 месеца

УСЛОВИ: радник за одржавање објекта, са радним искуством од минимум 
2 године. Рад у сменама (клизно радно време); средња стручна спрема или 
занат, (познавање електрике, столарије и браварије). CV слати на е-маил 
адресу: kontakt@klubkej.com. Лице за контакт: Петар Ђорђевић, тел. 064/825-
11-11.

ОСТАЛО: Рок за пријаву на конкурс је до 30 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови”.

SAMHA D.O.O.
11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 227

тел. 011/7180-802

Дипломирани правник
УСЛОВИ: завршен правни факултет, VII степен стручне спреме. Посебна 
знања: радно искуство од 6 месеци, лиценца министарства за рад и запо-
шљавање, познавање Office пакета, пожељно знање немачког језика. Рок за 
пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. 
Пријаве на конкурс слати на е-маил адресу: info@samha-hr.com.

Трговина и услуге

www.nsz.gov.rs
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          Грађевинарство и индустрија

MITROS FLEISCHWAREN D.O.O. 
Сремска Митровица, Јарачки пут бб

e-mail: ra@mitros.rs, lb@mitros.rs

Технички руководилац
на одређено време до годину дана

УСЛОВИ: високо образовање: факултет техничких наука, машински факултет, 
електротехнички факултет, знање немачког или енглеског језика (читање, 
писање, говор), познавање рада на рачунару (Microsoft Windows, Excel), доказ 
да се против лица не води кривични поступак и да није кажњавано.

Стручна знања и искуство: техничко-технолошко познавање пословања; иску-
ство у вођењу послова градње објекта као и у комуникацији са инвестито-
рима; добра организованост у раду; способност за тимски као и самостални 
рад; оријентисаност на резултате, упорност и динамичност у раду; способност 
редовног извештавања о свом раду; минимум 10 година радног искуства. 

Нудимо вам прилику да постанете део доброг и мотивисаног тима који почиње 
своје активности на подручју Републике Србије, могућност да будете подршка 
истом и искажете своје потенцијале уз едукацију за развој ваше каријере и 
могућност напредовања. Уколико се видите у претходном опису, позивамо вас 
да пошаљете своју радну биографију на и-мејл: ra@mitros.rs или lb@mitros.
rs, наводећи позицију за коју конкуришете или путем поште, на адресу: Mitros 
Fleischwaren д.о.о., Сремска Митровица, Јарачки пут бб, или донесете лично. 
Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор.

СИНТЕР А.Д.
31000 Ужице, Милоша Обреновића 2

тел. 031/562-966

Дипломирани правник
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани правник; положен право-
судни испит; радни однос се заснива на одређено време, са могућношћу засни-
вања на неодређено време.

Погонски електричар
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, електро струке; радно искуство 
минимум 3 године; радни однос се заснива на одређено време, са могућношћу 
заснивања на неодређено време.

ОСТАЛО: Пријаве слати на горенаведену адресу.

АД “НЕОПЛАНТА”
21000 Нови Сад, Приморска 90

тел. 021/4873-920
e-mail: bem.k@neoplanta.co.rs

Возач камиона
на одређено време до 24 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме у занимању возач теретњака, возач-
ка дозвола Ц категорије, рад у сменама. Пријаве за запослење слати мејлом, 
јављање кандидата на горенаведени број телефона. Рок за пријављивање на 
конкурс: до 29.07.2015. године.

DOO SIMPLEX
21233 Ченеј, Огледна поља 1б

e-mail: slobodanka.stojanovic@simlex.co.rs

Магационер
на одређено време

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, основе рада на рачунару, радно 
искуство минимум 3 године. Профил кандидата: потребан степен личне орга-
низованости, педантности и систематичности, изражена посвећеност послу 
и спремност за тимски рад, изражена склоност ка пословима са резервним 
деловима и за рад у магацину, да није кажњаван и да се против њега не води 
кривични поступак. Предност ће имати кандидати са радним искуством на 
пословима везаним за резервне делове теретног програма и рад у магацину. 
Опис посла: организује рад у магацину који му је поверен, реализује послове 

пријема, евидентирања и смештаја робе у магацину и испоруке робе купцима 
или у друге магацине, по потреби врши развожење поручене робе купцима, 
води сву неопходну евиденцију роба у складишту и ради потребну документа-
цију, оспособљен је за безбедан рад на манипулисању виљушкаром, при чему 
води рачуна о мерама безбедности и заштите на раду, учествује активно у 
утовару и истовару робе према добијеним налозима, води рачуна о потребном 
нивоу хигијене у магацинском простору, сложености робе и отклања недос-
татке; одмах упознаје надређеног о уоченим неправилностима на самој роби, 
документима и слично и отклања неправилности које су у његовој надлежнос-
ти, стара се о комплетности робе, подударности магацинске и књиговодствене 
евиденције и о неслагањима упознаје надређеног, непрекидно води рачуна 
о реализацији прописаних мера безбедности и заштите на раду, као и мера 
ЗОП, те еколошким мерама, материјално-финансијски одговоран за стање 
робе којом располаже, обавља и друге послове по налогу непосредног руко-
водиоца. Конкурс је отворен до 31.07.2015.г. Пријаве слати на адресу: DOO 
SIMPLEX, Огледна поља 1б, 21233 Ченеј, или на e-mail: slobodanka.stojanovic@
simlex.co.rs. Контакт особа : Стојановић Слободанка, тел. 021/62-57-910. Кон-
тактираћемо само кандидате који уђу у ужи избор.

Пољопривреда

ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА „ШИМАНОВЦИ“
22310 Шимановци, Голубиначка 2

тел. 022/480-283

Директор
на период од 5 година

УСЛОВИ: Кандидат поред законом утврђених општих услова треба да испуња-
ва следеће посебне услове: да има завршену високу, вишу или средњу школу, 
пољопривредне, економске или друге струке - доказ: фотокопија дипломе; да 
има најмање три године радног искуства на пословима руковођења - доказ: 
потврда привредног субјекта у којем је радио на пословима руковођења; да 
није осуђиван за кривична дела против привредне и службене дужности - 
доказ: уверење надлежног судског органа, да се не води истражни поступак 
и да није подигнута правоснажна оптужница, не старије од 3 месеца. Канди-
дати који учествују на конкурсу морају доставити план и програм рада. Рок за 
пријаву је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве се неће разматрати. Конкурсну документацију слати на адресу: 
Земљорадничка задруга „Шимановци“, Голубиначка 2, 22310 Шимановци. Сви 
кандидати који поднесу благовремене и потпуне пријаве по конкурсу о резул-
татима избора ће бити обавештени у року од 5 дана од дана доношења одлуке 
Скупштине задруге о избору директора.

ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО „ФИШЋАГ”
26227 Долово, Георги Димитрова 13

тел. 064/9943-185; 063/7302-634 
e-mail: zdravahrana013@gmail.com

Менаџер
са искуством за унапређење газдинства

УСЛОВИ: минимум 3 године рада на сличним пословима; преко 35 година 
старости; одлично познавање енглеског језика (писање и читање); одлично 
познавање рада на рачунару (PowerPoint, веб и графички дизајн су предност); 
искуство и знање у изради и примени пројеката за пољопривреду; минимум 
средња стручна спрема било ког смера, али ће ВСС пољопривредног смера 
имати предност; одлични пословни контакти и контакти са фондовима; поште-
на, креативна и динамична особа са јаким менаџерским способностима.

Ми вам нудимо: могућност добре зараде, сходно вашим резултатима (хоно-
рарно првих 12 месеци); изазовно, креативно и динамично радно окружење; 
могућност заснивања сталног радног односа.

ОСТАЛО: Вашу радну биографију (CV) са предлозима развоја газдинства, 
пошаљите на горенаведену адресу. Рок за конкурисање је до 10.09.2015. годи-
не. Уколико имате нека питања, позовите: 063/7302-634. 

Пољопривредно газдинство „ФИШЋАГ” Долово бави се производњом рена и 
сезонског поврћа на површини од 7000 квадратних метара. Циљ је да повећа-
мо и унапредимо производњу, као и да покренемо радионицу за прераду 
здраве хране на традиционалан начин. Сходно том циљу, потребан нам је 
стручњак који ће бити део тима и газдинство усмерити у добром правцу.

Грађевинарство и индустрија /Пољопривреда 

Национална служба 
за запошљавање
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УДРУЖЕЊЕ „АГРОЛОГИСТИК“ ДОЛОВО
26227 Долово, Георги Димитрова 13

тел. 064/9943-185
e-mail: zdravahrana013@gmail.com

Пројект менаџер за област пољопривреде 
(и органске хране)

Пројект менаџер

Пројект менаџер за област екологије и 
биодиверзитета

УСЛОВИ: поштена, креативна и динамична особа са јаким менаџерским спо-
собностима; минимум 3 године рада у НВО сектору; преко 30 година старости; 
одлично познавање енглеског језика (познавање више језика је предност); 
одлично познавање рада на рачунару (графички дизајн је предност); искуство 
у изради и вођењу пројеката у НВО сектору (искуство од минимум 3 пројекта); 
одлични контакти са фондацијама и осталима који додељују грантове; мини-
мум средња стручна спрема у наведеним областима (факултет је предност).

Ми вам нудимо: плата - хонорар по пројекту (хонорарно максимум 12 месеци, 
радни стаж); изазовно, креативно и динамично радно окружење; могућност 
заснивања сталног радног односа.

ОСТАЛО: Радну биографију са предлозима развоја удружења и пројектима у 
наредној години (кратак опис), шаљите искључиво поштом, на горенаведену 
адресу (не путем мејла). Рок за конкурисање је 10.09.2015. године. Број теле-
фона за све информације: 063/7302-634. 

  Mедицина

ДОМ ЗДРАВЉА ГРОЦКА
Гроцка, Српско-грчког пријатељства 17

Доктор специјалиста радиолошке 
дијагностике

у Служби за радиолошку дијагностику у Дому 
здравља Гроцка

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених зако-
ном, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: завршен 
медицински факултет (звање доктор медицине - VII/2 степен стручне спре-
ме); положен специјалистички испит из радиологије; положен стручни испит; 
лиценца за рад. Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију: 
фотокопију дипломе о завршеном факултету; фотокопију дипломе о заврше-
ној специјализацији из радиологије; фотокопију потврде о положеном струч-
ном испиту; фотокопију дозволе за рад - лиценце издате од надлежне лекар-
ске коморе; фотокопију личне карте; кратку биографију са адресом са контакт 
телефоном.

Доктор медицине специјалиста ОРЛ
у Консултативно-специјалистичкој служби у Дому 

здравља Гроцка

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених зако-
ном, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: завршен 
медицински факултет (звање доктор медицине - VII/2 степен стручне спреме); 
положен специјалистички испит из ОРЛ; положен стручни испит; лиценца за 
рад. Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију: фотокопију 
дипломе о завршеном факултету; фотокопију дипломе о завршеној специјали-
зацији из ОРЛ; фотокопију потврде о положеном стручном испиту; фотокопију 
дозволе за рад - лиценце издате од надлежне лекарске коморе; фотокопију 
личне карте; кратку биографију са адресом са контакт телефоном.

Доктор медицине специјалиста 
неуропсихијатрије/психијатрије

у Консултативно-специјалистичкој служби у Дому 
здравља Гроцка

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених зако-
ном, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: завршен 
медицински факултет (звање доктор медицине - VII/2 степен стручне спреме); 
положен специјалистички испит из неуропсихијатрије/психијатрије; положен 
стручни испит; лиценца за рад. Заинтересовани кандидати подносе следећу 
документацију: фотокопију дипломе о завршеном факултету; фотокопију 
дипломе о завршеној специјализацији из неуропсихијатрије/психијатрије; 
фотокопију потврде о положеном стручном испиту; фотокопију дозволе за 
рад - лиценце издате од надлежне лекарске коморе; фотокопију личне карте; 
кратку биографију са адресом са контакт телефоном.

Медицинска сестра техничар - општег 
смера

у Служби за здравствену заштиту одраслих грађана 
са кућним лечењем

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених зако-
ном, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: завршена 
средња медицинска школа - IV степен стручне спреме општег смера (звање 
медицинска сестра техничар - општег смера са IV степеном стручне спреме); 
положен стручни испит; лиценца за рад. Заинтересовани кандидати подносе 
следећу документацију: фотокопију дипломе о завршеној школској спреми; 
фотокопију потврде о положеном стручном испиту; фотокопију дозволе за рад 
- лиценцу издате од надлежне коморе; кратку биографију; фотокопију личне 
карте.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у огласним 
новинама „Послови”. Пријаве се подносе на адресу: Српско-грчког пријатељст-
ва 17, Гроцка или непосредно у канцеларији писарнице Правно-кадровске 
службе Дома здравља. Пријаве поднете мимо означеног рока и без потпуне 
документације неће се узимати у разматрање. Како достављену документацију 
подносилаца молби на објављене конкурсе не враћамо кандидатима, иста не 
мора бити оверена. Одлука о избору кандидата биће објављена на огласној 
табли Дома здравља Гроцка, а информације се могу добити у Правно-кадров-
ској служби Дома здравља Гроцка. 

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10

тел. 011/2260-676

Референт за кадровске послове
на одређено време до повратка радника са боловања

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме; радно искуство најмање 1 годи-
на, познавање рада на рачунару. Предност ће имати кандидати који имају 
искуство у раду у здравственој делатности. Кандидати су дужни да доставе 
следећа документа: кратку биографију, фотокопију личне карте, фотоко-
пију дипломе о завршеном школовању, оверену фотокопију радне књижице. 
Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор 
ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему 
(претходно искуство у раду, додатно образовање или оспособљеност, дужина 
трајања школовања и сл.). Приликом заснивања радног односа кандидати су 
дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за 
послове на које се примају. Пријаве слати у затвореној коверти, на наведену 
адресу клинике, са назнаком: „Пријава на конкурс за пријем референта за 
кадровске послове на одређено време“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ „ОЗРЕН“

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

Дипломирани фармацеут
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом кандидат треба да 
испуњава и следеће услове: завршен фармацеутски факултет, VII/1 степен 
стручне спреме, општи смер, положен стручни испит, лиценца за рад у стру-
ци. Као доказе о испуњености ових услова кандидати су дужни да доставе: 
пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом, ове-
рену фотокопију дипломе о завршеном VII степену стручне спреме - дипло-
мирани фармацеут, општи смер, оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, оверену фотокопију лиценце за рад у струци. Пријаве кан-
дидата које не садрже тражену документацију сматраће се непотпуним и 
неће бити разматране. Пријаве које пристигну по истеку овог рока сматраће 
се неблаговременим и неће бити разматране. Пријаве на оглас достављати у 
затвореним ковертама, путем поште, на горенаведену адресу, уз напомену: 
„Пријава на оглас за фармацеута“ или лично у просторијама болнице, сваког 
радног дана, од 7,00 до 14,00 часова. Изабрани кандидат обавезан је да пре 
заснивања радног односа донесе доказ о позитивној туберкулинској (манту) 
проби.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
„СВЕТИ САВА“

11000 Београд, Немањина 2
тел. 011/6642-831

Физиотерапеутски техничар
на одређено време до повратка запослене са 

боловања ради одржавања трудноће/породиљског

УСЛОВИ: средња стручна спрема, медицинска школа смер за физиотерапеут-
ске техничаре; положен стручни испит за звање физиотерапеутски техничар; 
дозвола за рад - лиценца издата од надлежног органа (ако је кандидат из рад-

Пољопривреда / Mедицина
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ног односа) или решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу). 
Уз пријаву на оглас приложити: фотокопију дипломе о завршеној траженој 
школи, фотокопију уверења/дипломе о положеном траженом стручном испи-
ту, дозволу за рад (лиценца или решење, у фотокопији); кратку биографију са 
адресом и контакт телефоном. Пријаве се подносе поштом на наведену адресу 
болнице. Пријаве поднете мимо рока и без потпуне документације неће се 
узимати у разматрање.

ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ
БОЛЕСТИ “ДЕДИЊЕ”

11000 Београд, Хероја Милана Тепића 1
тел. 011/3601-625

Доктор медицине
на неодређено време са пуним радним временом 

(пре подне и дежурства)

Опис послова: под руководством начелника одељења и у сарадњи са лека-
ром специјалистом обавља све дужности лекара опште праксе; под надзором 
начелника одељења и уз помоћ лекара специјалисте учествује у спровођењу 
савремених метода лечења; после испуњених услова за упис специјализације 
запослени је дужан да упише специјализацију васкуларне хирургије.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању, медицински 
факултет, лиценца лекарске коморе, радно искуство у струци минимум 1 годи-
на.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву подносе: CV, неоверене доказе о испуњености 
услова (копија дипломе о завршеном медицинском факултету, лиценце лекар-
ске коморе), потврду о радном искуству, а у року од 8 дана од објављивања 
огласа у публикацији „Послови“. Пријаву доставити у затвореној коверти, са 
назнаком радног места за које се конкурише, на адресу Института за кардио-
васкуларне болести „Дедиње“, Београд, Хероја Милана Тепића 1. Пријаве се 
подносе до 12 часова, последњег дана истека рока, без обзира на начин дос-
тављања.

ДОМ ЗДРАВЉА ОБРЕНОВАЦ
11500 Обреновац, Војводе Мишића 231

Медицинска сестра - техничар - општег 
смера

3 извршиоца

УСЛОВИ: медицинска сестра - техничар општег смера, IV степен стручне спре-
ме или VI степен стручне спреме, положен стручни испит, познавање рада на 
рачунару (основни пакет MS Office и Windows окружење), лиценца Коморе 
медицинских сестара и техничара Србије (ако има радно искуство). Кандидати 
су у обавези да уз пријаву доставе: фотокопију дипломе о завршеној здрав-
ственој школи, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотоко-
пије дозволе за рад - лиценце или решење о упису у Комору (ако има радно 
искуство), уверење да кандидат није осуђиван (издаје МУП, не старије од 6 
месеци), уверење да се против кандидата не води истрага и кривични посту-
пак (издаје суд, не старије од 6 месеци), кратку биографију са адресом и кон-
такт телефоном, извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио 
презиме). Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа 
у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће раз-
матрати. Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на раз-
говор ради пружања додатних информација и провере стручног знања, што 
је важно за доношење одлуке о пријему. Кандидат који буде изабран, пре 
закључења уговора дужан је да достави доказ о здравственој способности за 
рад на наведеним пословима. Одлука о избору ће бити објављена на огласној 
табли Дома здравља Обреновац, Војводе Мишића 231, Обреновац. Пријаве 
слати поштом на адресу: Дом здравља Обреновац, са назнаком: „За оглас“ 
или лично доставити у писарницу Дома здравља Обреновац, Војводе Мишића 
231, 11500 Обреновац.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ „ОЗРЕН“

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

Медицинска сестра - техничар (општи 
смер)

на одређено време ради замене привремено 
одсутних радника

2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, IV степен стручне спреме - 
општи смер; положен стручни испит; лиценца за рад у струци. Као докази 
о испуњености ових услова кандидати су дужни да доставе: пријаву на кон-
курс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом; оверену фотокопију 

дипломе о завршеној средњој медицинској школи - IV степен стручне спреме 
- медицинска сестра - техничар - општи смер; оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту; оверену фотокопију лиценце за рад у струци. 
Изабрани кандидат је обавезан да пре потписивања уговора о раду доста-
ви позитивну туберкулинску - манту пробу. Пријаве кандидата које не садр-
же тражену документацију сматраће се непотпуним и неће бити разматране. 
Пријаве које пристигну по истеку рока сматраће се неблаговременим и неће 
бити разматране. Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама путем 
поште, на адресу: Специјална болница за плућне болести „Озрен“ Сокобања, 
Насеље Озрен бб, 18230 Сокобања, уз напомену: „Пријава на оглас“ или лично 
у просторијама болнице.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
„СОКОБАЊА“

18230 Сокобања, Војводе Мишића 48
тел. 018/830-124

Медицинска сестра
на одређено време до 31.10.2015. године

2 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема (медицинска сестра), IV степен стручне спре-
ме; положен стручни испит за звање. Кандидати уз пријаву подносе следећу 
документацију: диплому о завршеној средњој школи (оригинал или оверена 
фотокопија), уверење о положеном стручном испиту (оригинал или оверена 
фотокопија), уверење из Националне службе за запошљавање, кратку био-
графију. 

Лабораторијски техничар
на одређено време до 31.10.2015. године

УСЛОВИ: средња стручна спрема (лабораторијски техничар), IV степен стру-
чне спреме; положен стручни испит за звање. Кандидати уз пријаву подносе 
следећу документацију: диплому о завршеној средњој школи (оригинал или 
оверена фотокопија), уверење о положеном стручном испиту (оригинал или 
оверена фотокопија), уверење из Националне службе за запошљавање, крат-
ку биографију. 

Физиотерапеут
на одређено време до 31.10.2015. године

УСЛОВИ: виша стручна спрема (физиотерапеут), VI степен стручне спреме, 
положен стручни испит за звање. Кандидати уз пријаву подносе следећу 
документацију: диплому о завршеној вишој или високој струковној школи 
(оригинал или оверена фотокопија), уверење о положеном стручном испиту 
(оригинал или оверена фотокопија), уверење из Националне службе за запо-
шљавање, кратку биографију.

Спремачица
на одређено време до 31.10.2015. године

2 извршиоца

УСЛОВИ: основна школа, I степен стручне спреме. Кандидати  уз пријаву под-
носе следећу документацију: диплому о завршеној основној школи (оригинал 
или оверена фотокопија), уверење из Националне службе за запошљавање, 
кратку биографију.

Доктор медицине
на одређено време до 31.10.2015. године

УСЛОВИ: висока стручна спрема (доктор медицине), VII степен стручне спре-
ме, положен стручни испит за звање. Кандидати уз пријаву подносе следећу 
документацију: диплому о завршеном факултету (оригинал или оверена фото-
копија), уверење о положеном стручном испиту (оригинал или оверена фото-
копија), уверење из Националне службе за запошљавање, кратку биографију.

Кухињски радник
на одређено време до 31.10.2015. године

УСЛОВИ: основна школа, I степен стручне спреме. Кандидати уз пријаву под-
носе следећу документацију: диплому о завршеној основној школи (оригинал 
или оверена фотокопија), уверење из Националне службе за запошљавање, 
кратку биографију.

Конобар
на одређено време до 31.10.2015. године

1 извршилац

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме (конобар или конобар техничар). 
Кандидати уз пријаву подносе следећу документацију: диплому о завршеном 
III или IV степену стручне спреме (оригинал или оверена фотокопија), уве-
рење из Националне службе за запошљавање, кратку биографију.

Mедицина
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ОСТАЛО: Пријаве се подносе на адресу: Специјална болница „Сокобања“, 
18230 Сокобања, Војводе Мишића 48 или непосредно у болници. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ПОЛИКЛИНИКА “ЦЕНТАР“ ТЕМЕРИН
21235 Темерин, Сима Кароља 20

тел. 021/844-679

Доктор медицине - специјалиста радиолог
УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста радиологије, медицински факултет, 
специјалистички испит из радиологије, VII/2 степен стручне спреме, једна 
година радног искуства, познавање рада на ултразвучном апарату.

Доктор медицине - специјалиста 
гинекологије

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста гинекологије, медицински факултет, 
специјалистички испит из гинекологије, VII/2 степен стручне спреме, једна 
година радног искуства, познавање рада на ултразвучном апарату.

ОСТАЛО: Уз пријаву поднети доказе о испуњености услова: копију дипломе 
о завршеном спец. испиту, решење о издавању лиценце, краћу биографију. 
Пријаве слати на горенаведену адресу. Конкурс је отворен до попуне радног 
места.

FENIX APOTEKA ZU
21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 30а

тел. 063/8310-861
e-mail: eurolink@eunet.rs

Дипломирани фармацеут
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у занимању дипломирани фармацеут, 
основна информатичка обука (Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook). Проб-
ни рад 6 месеци, рад у сменама, обезбеђен превоз. Слање пријаве за запос-
лење мејлом, јављање кандидата на телефоне: 063/542-727 или 063/504-105, 
достављање радних биографија на увид. Рок за пријављивање на конкурс је 
07.08.2015. год.

ДОМ ЗДРАВЉА ПОЖАРЕВАЦ
12000 Пожаревац, Јована Шербановића 12

Медицински техничар
на одређено време до повратка раднице са 

боловања, за рад у Служби хитне медицинске 
помоћи

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа општег смера и положен струч-
ни испит. Потребна документација: оверена фотокопија дипломе о стручној 
спреми и оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту, оверен 
извод из матичне књиге рођених. Уколико је кандидат радио на пословима 
здравствене струке потребно је доставити лиценцу.

Опис послова: У тиму са лекаром обавља послове пружања хитне медицинско 
стручне помоћи из домена медицинског техничара, у амбуланти врши тријажу 
хитних случајева, прима позиве за кућне посете и исте уписује у књигу пози-
ва и одмах обавештава лекара о примљеном позиву за кућну посету; одлази 
у кућне посете са лекаром који ради интервенције код хитних случајева, по 
потреби одлази и самостално у кућне посете ради давања одређене терапије 
по налогу лекара хитне службе или других служби Дома здравља, у случају 
одсутности диспечера дајући савете пацијентима из домена медицинског тех-
ничара као и преусмеравањем слободне екипе на нову интервенцију, у одсут-
ности лекара прима пацијенте у амбуланти хитне службе, мери крвни прити-
сак, ради ЕКГ, анализу шећера у крви, зауставља крварење, обрађује рану 
и опсервира пацијента до доласка лекара, обавља све послове медицинске 
документације, од узимања потребних података из здравствене легитимације 
пацијената, или другог документа који говори о обиму права здравствене 
заштите, исте уноси у протокол болесника, попуњава рецепте, упуте, лекарска 
уверења, путне налоге, као и друге потребне обрасце са свим личним пода-
цима пацијената; по налогу лекара даје одговарајућу терапију ( инекциону 
терапију, врши превијање, врши мање хируршке интервенције под надзором 
лекара, врши припрему пацијената за снимање, као и друге интервенције из 
делокруга рада медицинског техничара), обавља и друге послове из домена 
рада медицинског техничара по налогу непосредног руководиоца, за свој рад 
непосредно је оговоран сменском доктору и главном техничару службе. 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
“Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разма-
трање. Пријаву са кратком биографијом и потребном документацијом доста-
вити на адресу: Дом здравља Пожаревац, Јована Шербановића број 12, са 
обавезном назнаком: „Пријава за радно место ______________“.

ДОМ ЗДРАВЉА ШИД
22240 Шид, Алексе Шантића 1

тел. 022/712-522

Доктор стоматологије 
на одређено време до повратка запослене са 

боловања, за рад у стоматолошкој служби Дома 
здравља Шид

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен стоматолошки факултет, поло-
жен стручни испит - лиценца. 

Стоматолошка сестра
на одређено време до повратка запослене са 

боловања, за рад у стоматолошкој служби Дома 
здравља Шид

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа стоматолошког смера и поло-
жен стручни испит - лиценца.

УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс за оба радна места доставити: копију дипломе, 
копију уверења о положеном стручном испиту, копију/очитану личну карту, 
копију лиценце или решења о упису у Именик Стоматолошке коморе Србије, 
односно КМСЗТС, уверење о некажњавању, уверење да се против кандидата 
не води кривични поступак. Сву потребну документацију предати путем поште 
или лично на писарницу Дома здравља Шид.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА „СОКОБАЊА“
18230 Сокобања, Војводе Мишића 48 

тел. 018/830-124

Организатор спортске рекреације
на одређено време до 31.10.2015.

УСЛОВИ: висока стручна спрема VII степен стручне спреме (професор физич-
ке културе); радно искуство у струци најмање 6 месеци. Кандидати уз пријаву 
подносе следећу документацију: диплому о завршеном VII степену стручне 
спреме (оригинал или оверена фотокопија), уверење из Националне службе 
за запошљавање, потврду послодавца о радном искуству (оригинал), кратку 
биографију. Пријаве се подносе на адресу: Специјална болница „Сокобања“, 
18230 Сокобања, Војводе Мишића 48 или непосредно у болници. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
11090 Београд, Краљице Јелене 22

Сарадник за правне послове и послове 
јавних набавки

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, правни факултет, положен стручни 
испит за службеника за јавне набавке, радно искуство најмање 3 године на 
пословима јавних набавки. Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: 
фотокопију дипломе о завршеном факултету, фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту за службеника за јавне набавке, уверење да кандидат 
није осуђиван (уверење 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, доказ о радном искуству на пословима јавних набав-
ки, кратка биографија са адресом и контакт телефоном. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији Националне 
слубе за запошљавање “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 наве-
деним пословима. Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли поред 
писарнице у приземљу Дома здравља Раковица, улица Краљице Јелене број 
22, Београд. Пријаве слати поштом на адресу: Дом здравља Раковица 11090 
Београд, Улица Краљице Јелене број 22, са назнаком “за оглас” или лично 
доставити у писарницу Дома здравља Раковица.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10

тел. 011/2060-676

Благајник
на одређено време по основу замене до повратка 

радника са боловања

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме економског или општег смера; радно иску-
ство најмање шест месеци. Кандидати су дужни да доставе: кратку биогра-
фију; фотокопију личне карте; фотокопију дипломе о завршеној школи; фото-

Mедицина
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копију радне књижице. Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити 
позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни 
за одлуку о пријему. Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни 
да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за посло-
ве за које се прима. Пријаве слати у затвореној коверти на наведену адресу 
Клинике са назнаком “пријава на конкурс за пријем благајника - на одређено 
време до повратка радника са боловања - 1 извршилац”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

        Наука и образовање

БЕОГРА Д
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„БОШКО БУХА“
11000 Београд, Прерадовићева 2а

Дефектолог - васпитач
на одређено време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана

УСЛОВИ: да кандидат има високо образовање на студијама другог степена 
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије); високо образовање на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, дефектолог, смер олигофренолог 
или соматопед; образовање из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова, без обзира на радно искуство; посебна 
здравствена и психофизичка способност за рад са децом предшколског узрас-
та; уверење о здравственој способности; да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да зна 
језик на ком се остварује васпитно-образовни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о одговарајућој 
стручној спреми или уверења о стеченој стручној спреми; извод из матичне 
књиге рођених (фотокопија); уверење о држављанству (фотокопија); ако кан-
дидат није стекао одговарајуће образовање на српском језику - уверење да је 
положио испит из српског језика са методиком по програму одговарајуће висо-
кошколске установе; уверење да кандидат није осуђиван - установа прибавља 
службеним путем. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће бити 
узете у разматрање. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања, на адресу установе, поштом или лично, од 09,00 до 15,00 сати.

ОШ „ВАСА ПЕЛАГИЋ“
11210 Београд - Котеж, Mилана Зечара 2

тел. 011/2712-982

Наставник енглеског језика
на одређено време, са 90% радног времена

УСЛОВИ: високо образовање 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; високо образовање на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; образовање из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова; занимање према Правилнику о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012 и 15/2013).

OСТАЛО: да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс прило-
жити: доказ о стручној спреми (оверена копија дипломе), докaз о броју бодо-
ва из педагошких, психолошких и методичких дисциплина и професионалне 
праксе, уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија који не 
могу да буду старији од шест месеци) и извод из матичне књиге рођених. 
Доказ који се односи на психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом подноси се приликом пријема у радни однос, а доказ који се односи 
на неосуђиваност кандидата прибавља школа. Пријаве се подносе на адре-
су школе, а ближе информације могу се добити на број телефона: 011/2712-
982. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

11000 Београд, Булевар краља Александра 67

Расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа:

Асистент за Радно-правну ужу научну 
област, предмет Радно право

на одређено време од три године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне нивое студија 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.

Сарадник у настави за ужу научну област 
Социологија права, предмет: Основи 

социологије права
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: студент мастер академских или специјалистичких студија који је 
студије првог степена завршио са укупном просечном оценом најмање осам. 
Ближи услови утврђени су чланом 71 став 1 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 Правног факултета Универ-
зитета у Београду.

ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима (биографија, списак научних радо-
ва, радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге 
рођених и уверење о држављанству) подносе се Правном факултету Универ-
зитета у Београду, Булевар краља Александра 67, у року од 15 дана од дана 
објављивања.

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 услови-
ма 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 мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;

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

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

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

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

Први
утисак је нај-

важнији-
будите

испред свих
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ

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

Конкурс објављен 01.07.2015. у публикацији „Послови“, мења се 
у адреси, тако што уместо: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ФИЗИЧКИ 
ФАКУЛТЕТ, треба да стоји: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ФАКУЛТЕТ 
ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ. У осталом текст конкурса остаје непромењен.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Војводе Степе 450

тел. 011/3974-349

Редовни професор за ужу научну област 
Микробиологија са имунологијом и 

имунохемијом
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука, завршен 
фармацеутски факултет, медицински факултет или биолошки факултет.

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

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

Доцент за ужу научну област Француски 
језик

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука, завршен 
филолошки факултет - група за француски језик и књижевност.

Асистент за ужу научну област 
Фармакокинетика и клиничка фармација

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет са укупном просечном оценом нај-
мање 8,00, студент докторских студија или магистар наука из научне области 
за коју се бира и коме је прихваћена тема докторске дисертације, смисао за 
наставни рад. 

ОСТАЛО: Поред наведених услова, кандидати треба да испуњавају и друге 
услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању и Статутом Фар-
мацеутског факултета. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса 
(у складу са Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета у Београду, Статутом Фармацеутског 
факултета и Правилником о ближим условима избора у звање наставника на 
Фармацеутском факултету), подносе се Архиви Факултета, Војводе Степе 450, 
у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ОШ „СВЕТИ САВА“
11400 Младеновац, Космајска 47

Професор информатике и рачунарства
са 65% радног времена, на одређено време до 

повратка запосленог са боловања

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава посебне услове предвиђене чланом 
120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
72/09, 52/11 и 55/13) - услови у погледу стручне спреме: одговарајућа врста 
стручне спреме према Правилнику о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, 
бр. 11/12 и 15/13); да има одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 и 
4 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника, педагога 
и психолога, стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), 
по пропису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године или 
на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; да је држављанин РС, 
што се доказује уверењем о држављанству; да је пунолетан, што се доказује 
изводом из матичне књиге рођених; да има општу здравствену способност и 
психичку и физичку способност за рад са ученицима (лекарско уверење које се 
доставља по избору кандидата). Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене пријаве и пријаве без доказа о 
испуњавању свих услова конкурса неће се разматрати. Пријаве слати на адре-
су: ОШ „Свети Сава“ Младеновац, Космајска 47 или донети лично у просторије 
школе, радним даном, од 8,00 до 12,00 часова.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА 
ШЕСТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА

11000 Београд, Милана Ракића 33
тел. 011/2412-682

Оглас објављен у публикацији „Послови“ број 624, од 03.06.2015. 
године, поништава се у целости.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ШЕСТА БЕОГРАДСКА ГИМАНЗИЈА

11000 Београд, Милана Ракића 33
тел. 011/2412-682

Оглас објављен у публикацији „Послови“ број 628-629, од 
01.07.2015. године, поништава се у целости. 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Булевар краља Александра 73
тел. 011/3248-464

Расписује конкурс за стицање звања и заснивање радног односа:

Наставник страног језика за енглески језик
УСЛОВИ: општи услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању 
(“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 
44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014), Статутом Електротехничког факултета и 
Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног одно-
са наставника Универзитета у Београду. Посебни услови: завршен филолош-
ки факултет. Пријаву на конкурс са потребним документима: копију дипломе 
и додатака дипломе (односно потврду о положеним испитима) за све нивое 
завршених студија на филолошком факултету, биографију и копије објавље-
них радова у електронској форми (CD), уверење о држављанству, доставити 
у року од 15 дана од дана објављивања архиви Факултета, Булевар краља 
Александра 73.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ

ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
11000 Београд, Високог Стевана 2

тел. 011/2183-036

Сарадник у звање асистента за ужу научну 
област Соматопедија

на одређено време од три године
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен одговарајући факултет, просеч-
на оцена на студијама првог степена најмање 8, као и да кандидат испуња-
ва услове предвиђене чл. 72 Закона о високом образовању („Сл. гласник Р. 
Србије” бр. 76/05, 44/10, 93/12 и 89/13,99/14) и услове предвиђене Статутом 
Факултета.

ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити: пријава на конкурс, биогра-
фија, библиографија (са копијом радова), оверене копије диплома, извод из 
матичне књиге рођених, држављанство и потврда надлежног органа да кан-
дидат није под истрагом. Рок за подношење пријава је 8 дана. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве на конкурс 
са свим прилозима подносе се Факултету за специјалну едукацију и рехабили-
тацију Универзитета у Београду, Високог Стевана 2, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса.

Наука и образовање

Посао се не чека, посао се тражи
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УНИВЕРЗИТЕТ „МЕТРОПОЛИТАН“
11000 Београд, Тадеуша Кошћушка 63

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

1) Наставник за област Маркетинг - 
менаџмент

2) Наставник за област Рачунарске науке

3) Наставник за област Софтверског 
инжењерства

4) Наставник за област Информационих 
технологија

5) Асистент или сарадник за област 
Рачунарских наука

6) Асистент или сарадник за област 
Софтверског инжењерства

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

Уже научне области конкурса

А. Рачунарске науке (програмирање)
CS101 Увод у објектно-оријентисано програмирање

CS102 Објекти и апстракција података
CS103 Алгоритми и структуре података

CS323 C/c++ програмски језик
CS322 Програмирање у C#

CS230 Дистрибуирани системи
CS330 Развој мобилних апликација
IT370 Интеракција човек - рачунар

IT250 Веб системи
CS324 Скриптинг језици
CS450 Клауд компјутинг

Б. Софтверско инжењерство
SE201 Увод у софтверско инжењерство

SE321 Обезбеђење квалитета, тестирање и одржавање
SE311 Пројектовање и архитектура софтвера

SE322 Инжењерство захтева
SE211 Конструисање софтвера

SE325 Управљање пројектима развоја софтвера

УСЛОВИ:
1) За радно место наставника неопходно је да кандидат има докторат наука из 
области за коју конкурише, објављене научне радове и остварења у струци.

2) За радно места асистента кандидат мора да има завршене мастер академске 
студије из области за коју конкурише (просек оцена најмање 8,5) или уписане 
докторске студије (упис може да се реализује накнадно).

3) За радна места сарадника може да конкурише кандидат који има завршене 
основне академске студије из области за коју конкурише (просек оцена нај-
мање 8,5) и уписане мастер академске студије из те области (упис може да се 
реализује накнадно).

Посебне повољности: Кандидатима за асистенте који нису уписани на доктор-
ске студије нуди се упис и бесплатно студирање на докторским студијама Уни-
верзитета „Метрополитан“, а на програмима: Софтверско инжењерство или 
Рачунарске науке и биоинформатика (модул: Рачунарске науке). Кандидатима 
за сараднике који нису уписани на мастер студије нуди се упис и бесплатно 
студирање на мастер студијама Универзитета „Метрополитан“, а на програ-
мима: Софтверско инжењерство или Информациони системи или Безбедност 
информација. Изабрани наставници, асистенти и сарадници могу, ако желе, 
да у ИТ инкубатору Универзитета „Метрополитан“ оснују сопствену фирму и 
послују под посебно повољним околностима, раде послове и пројекте у фир-
ми Innovative Software Technologies d.o.o. која послује у објекту Универзитета 
„Метрополитан“ и да на тај начин стичу и посебне приходе, учествују у пројек-
тима Универзитета „Метрополитан“ које финансира Европска унија и Минис-
тарство просвете, науке и технолошког развоја.

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

Облик радног ангажовања: радни однос са пуним или делимичним радним 
временом у складу са законом или ангажовање по уговору у извршењу наста-
ве (допунски радни однос).

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

Начин пријаве на конкурс: Кандидати који испуњавају услове конкурса потреб-
но је да попуне електронску пријаву коју могу да преузму на сајту „Метро-
политан“ универзитета: http://www.metropolitan.edu.rs/aktivnosti/konkursi-za-
zaposlenje/. Попуњену електронску пријаву треба да пошаљу на електронску 
адресу: konkurs@metropolitan.ac.rs. Додатну документацију (копије диплома, 
радови и др.) у електронском или папирном облику доставити на адресу: 
Универзитет „Метрополитан“ (за конкурс бр. 02-2015), Тадеуша Кошћуш-
ка 63, 11000 Београд. За додатне информације кандидати се могу обратити 
електронском поштом на адресу: konkurs@metropolitan.ac.rs или телефоном: 
011/20-30-850 (Валентина Катић). Конкурс остаје отворен до попуне радних 
места.

УНИВЕРЗИТЕТ „УНИОН“
БЕОГРАДСКА БАНКАРСКА АКАДЕМИЈА

ФАКУЛТЕТ ЗА БАНКАРСТВО,
ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИЈЕ

11000 Београд, Змај Јовина 12
тел. 065/2621-760

Наставник у звању доцента из уже научне 
области Економија и финансије

УСЛОВИ: Услови за избор наставника утврђени су Законом о високом обра-
зовању, Статутом Универзета „Унион“ и Статутом Београдске банкарске ака-
демије. Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, извод из матичне књи-
ге рођених, уверење о држављанству, оверене копије диплома о претходно 
стеченим звањима, уверење о неосуђиваности и списак објављених радова. 
Пријаву и тражену документацију доставити у физичком и електронском обли-
ку, на наведену адресу факултета, кабинет 209/II и на и-мејл: office@bba.edu.
rs. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Каменичка 6

тел. 011/3021-137

Ванредни професор за ужу научну област 
Пословна економија и менаџмент - 

међународни маркетинг
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука и способност за наставни рад. Поред 
наведених услова, кандидати треба да испуне и друге услове прописане 
одредбама Закона о високом образовању, Статута Универзитета у Београду, 
Статута Факултета, Критеријума за стицање звања наставника на Универзи-
тету у Београду и Критеријума за стицање звања наставника и сарадника на 
Економском факултету у Београду. Пријаве на конкурс са доказима о испуње-
ности услова достављају се на наведену адресу факултета, соба 139, у року од 
15 дана од дана објављивања конкурса.

Наука и образовање

Први
утисак је нај-

важнији-
будите

испред свих
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЧУКАРИЦА
11030 Београд, Пожешка 28

тел. 011/3058-717, 011/3552-770

Секретар
УСЛОВИ: две године радног искуства у струци, дипломирани правник - мас-
тер или дипломирани правник који је стекао високо образовање на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, у складу са законом; положен 
стручни испит за секретара или положен правосудни или стручни испит за 
запослене у органима државне управе; знање и способност за рад на рачу-
нару.

Васпитач
7 извршилаца

УСЛОВИ: одговарајуће више образовање, односно одговарајуће високо обра-
зовање на студијама првог степена (основне струковне студије или основне 
академске студије) у трајању од три године или на студијама другог степена 
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије) - васпитач; обавеза полагања испита 
за лиценцу.

Домар
2 извршиоца

УСЛОВИ: једна година радног искуства, III степен стручне спреме, КВ радник 
грађевинске струке. 

ОСТАЛО: Документација коју је потребно доставити: молба, оверена фото-
копија дипломе, оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених, 
држављанство, извод из казнене евиденције.

ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ
ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

11000 Београд, Високог Стевана 2
тел. 011/2183-056

Сарадник у звање асистента за ужу научну 
област Соматопедија

на одређено врме до три године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен одговарајући факултет, просеч-
на оцена на студијама првог степена најмање 8, као и да кандидат испуњава 
услове предвиђене чл. 72 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 
76/05, 44/10, 93/12 и 89/13, 99/14) и услове предвиђене Статутом Факултета. 
Документа која је потребно доставити: пријава на конкурс, биографија, биб-
лиографија (са копијом радова), оверене копије диплома, извод из матичне 
књиге рођених, држављанство и потврда надлежног органа да кандидат није 
под истрагом. Пријаве на конкурс са свим прилозима подносе се Факултету 
на наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

11000 Београд, Јове Илића 165
тел. 011/3092-999

Асистент за ужу научну област 
Политичка теорија, политичка историја и 

методологија политичких наука
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Кандидати треба да су студенти докторских студија или да су 
магистри наука са прихваћеном темом докторске дисертације; да су претходне 
нивое студија завршили, појединачно, са укупном просечном оценом најмање 
08,00, да имају смисао за наставни рад као и да испуњавају услове предвиђене 
Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентич-
но тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 45/15-аутентично тумачење), 
Статутом и Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања рад-
ног односа сарадника Универзитета у Београду - Факултета политичких наука. 
Приликом избора узима се у обзир већа просечна оцена у току студирања, а 
посебно из уже научне области за коју се кандидат бира, време трајања сту-
дија, мотивисаност за рад у настави и познавање светских језика. Уз пријаву 
приложити: биографију, оверен препис дипломе стечене у земљи или решење 
о признавању стране високошколске исправе о одговарајућој стручној спре-
ми, потврду о уписаним докторским студијама или одлуку универзитета о 
прихваћеној теми докторске дисертације; уверење о положеним испитима са 
претходних нивоа студија, доказ о познавању светских језика; списак радова и 
радове; извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству.

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова доставити на 
адресу Факултета политичких наука, Београд, Јове Илића 165. у року од 15 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА

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

Ванредни професор за ужу научну област 
Информационе технологије

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из одговарајуће научне области; науч-
ни, односно стручни радови објављени у часописима или зборницима,са 
рецензијама и способност за наставни рад; више научних радова од значаја за 
развој науке у ужој научној области, објављених у међународним или водећим 
домаћим часописима, са рецензијама; оригинално стручно остварење, однос-
но руковођење или учешће у научним пројектима, објављен уџбеник, моно-
графију, практикум или збирку задатака за ужу научну област за коју се бира и 
више радова саопштених на међународним или домаћим научним скуповима. 
Уз пријаву приложити: диплому о одговарајућој стручној спреми из одгова-
рајуће научне области, биографију, списак радова и саме радове.

Доцент за ужу научну област Индустријско 
и менаџмент инжењерство
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Финансијски 
менаџмент, рачуноводство и ревизија

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из одговарајуће научне области; науч-
ни, односно стручни радови објављени у научним часописима или зборницима 
са рецензијама и способност за наставни рад. Уз пријаву приложити: диплому 
о одговарајућој стручној спреми из одговарајуће научне области, биографију, 
списак радова и саме радове.

Асистент за ужу научну област 
Математичке методе у менаџменту и 

информатици
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област Пословна 
економија и макроекономија

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија или магистар наука из одговарајуће 
области коме је прихваћена тема докторске дисертације, који је претходне 
нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање 8, смисао за 
наставни рад. Уз пријаву приложити: диплому о одговарајућој стручној спре-
ми; потврду о уписаним докторским студијама; за студенте са завршеним 
магистарским студијама потврду о прихваћеној теми докторске дисертације; 
биографију; списак радова и саме радове.

ОСТАЛО: Услови за избор прописани су Законом, Статутом Универзитета, Ста-
тутом Факултета и Правилником о организацији и систематизацији послова на 
Факултету.Сви прилози достављају се у електронској форми на CD-у. Конкурс 
је отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Војводе Степе 450

тел. 011/3974-349

Редовни професор за ужу научну област 
Фармацеутска - медицинска хемија и 

структурна анализа
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука, завр-
шен Фармацеутски факултет. Поред наведених услова, кандидати треба да 
испуњавају и друге услове предвиђене одредбама Закона о високом образо-
вању и Статутом Фармацеутског факултета. 

ОСТАЛО: Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса (у складу са 
Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Београду, Статутом Фармацеутског факултета и 
Правилником о ближим условима избора у звање наставника на Фармацеут-
ском факултету), подносе се Архиви Факултета, Војводе Степе 450, у року од 
15 дана од дана објављивања конкурса.

Наука и образовање
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ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНО САНИТАРНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА „ВИСАН“

11080 Београд, Тошин бунар 7а
тел. 011307-6470

e-mail:skola@vzsvisan.com
web site: www.vzsvisan.com

Расписује конкурс за избор:

Професор струковних студија, предавач 
и сарадник (наставник вештина) за ужу 

научну област:
1. Опште образовни предмети

2. Опште медицински предмети

3. Област Превентивне медицине

4. Област Физикалне медицине и 
рехабилитације

5. Област Здравствене неге

6. Област Хигијене и медицинске екологије

7. Област Радиологије и нуклеарне 
медицине

8. Област Здравствене неге и васпитања

9. Фармација и фармакологија
на неодређено време у звању професора струковних 

студија, на одређено време у звању предавача 
и сарадника (наставника вештина) у складу са 

Законом о високом образовању и Општим актима 
Школе

више извршилаца

УСЛОВИ: VIII (доктор наука) за професоре струковних студија, VII/2 (магистар 
наука или лекар специјалиста) степен стручне спреме за предаваче, одгова-
рајући степен високе стручне спреме за сараднике (наставнике вештина), из 
одговарајуће области у наведеном звању, а у складу са Законом и Општим 
актима школе.

ОСТАЛО: Други општи и посебни услови прописани су Законом, Статутом 
и другим актима Високе здравствено - санитарне школе струковних студија 
„Висан“, Београд. Пријаве на конкурс са биографијом и прилозима, којима кан-
дидат доказује да испуњава услове конкурса, подносе се у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Пријаве слати на e-mail: skola@vzsvisan.com. Kан-
дидати који уђу у ужи избор биће контактирани.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
ДЕЧИЈА КУЋА “ЉУБАВ, ВЕРА И НАДА”

11000 Београд, Кнез Данилова 45
e-mail: office@decijakuca.rs

Директор
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани васпитач, дипломирани 
педагог, 60 месеци радног искуства, основна информатичка обука (Windows, 
Word, Excel, Explorer, Outlook), испит за директора школе, лиценца за наставни-
ка, васпитача и стручног сарадника, енглески језик - виши или конверзацијски 
ниво. Рок за пријављивање је 15.08.2015. године. Пријаве за запослење слати 
мејлом.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Краљице Марије 16

Наставник у звању ванредног професора 
на одређено време од 5 година или у звању 
редовног професора, на неодређено време 

за ужу научну област Механика
УСЛОВИ: Завршен Машински факултет - VIII степен стручне спреме, доктор 
наука и други услови утврђени чланом 65 Закона о високом образовању и 
чланом 118 Статута Машинског факултета.

Сарадник у звању асистента за ужу научну 
област Процесна техника
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Завршен Машински факултет-VII/1 степен стручне спреме и други 
услови утврђени чланом 72 Закона о високом образовању и чланом 120 Ста-
тута Машинског факултета.

Сарадник у звању асистента на модулу за 
Биомедицинско инжењерство, за предмете 

из уже научне области Биомедицинско 
инжењерство

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Завршен Машински факултет или Технолошко-металуршки факул-
тет - VII/1 степен стручне спреме и други услови утврђени чланом 72 Закона о 
високом образовању и чланом 120 Статута Машинског факултета.

Наставник у звању доцента за ужу научну 
област Информационе технологије у 
машинству за предмете на модулу за 

Машинство и информационе технологије
на одређено време од 5 година

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

Сарадник у звању асистента за ужу научну 
област Информационе технологије у 
машинству за предмете на модулу за 

Машинство и информационе технологије
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Завршен Машински факултет, модул за Машинство и информационе 
технологије или Електротехнички факултет, смер Телекомуникације и инфор-
мационе технологије - VII/1 степен стручне спреме и други услови утврђени 
чланом 72 Закона о високом образовању и чланом 120 Статута Машинског 
факултета.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс доставити: биографију, оверене копије дипло-
ма, списак радова и сепарате објављених радова. Пријаве доставити на адре-
су: Машински факултет, Краљице Марије 16, 11120 Београд 35, соба бр. 121, у 
року од 15 дана од дана објављивања.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „11. АПРИЛ”
11070 Нови Београд, Народних Хероја 12а

тел. 011/2603-042, 2603-766, 2692-231

Руководилац службе техничких и 
транспортних послова

УСЛОВИ: Основне академске студије, основне струковне студије, VII степен 
стручне спреме, VI степен техничке струке. Поред општих услова за засни-
вање радног односа предвиђених чланом 24. Закона о раду, кандидати треба 
да испуњавају и услове прописане чл. 120, став 1. тачка 1, 2, 3, 4, 5 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. Гласник РС”, бр. 72/2009, 
52/2011 и 55/2013). Кандидати треба да доставе: доказ о стручној спреми; 
уверење о држављанству Републике Србије (фотокопије морају бити оверене 
и не старије од шест месеци), лекарско уверење прилаже кандидат који буде 
примљен по конкурсу, пре закључења уговора о раду, да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120. став 1. тачка 3. 
Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља уста-
нова од надлежног органа). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
разматране. Ближа обавештења о условима рада могу се добити на телефон 
011/2603-042. Рок за подношење пријава је осам дана од дана објављивања 

Наука и образовање
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огласа у публикацији „Послови”. Писане пријаве достављати искључиво преко 
поште на адресу: Предшколска установа „11. април”, Нови Београд, ул. Народ-
них хероја 12а, са назнаком радног места на које се кандидат пријављује.

ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У БЕОГРАДУ

11080 Земун, Цара Душана 254

Наставник практичне наставе област 
медицина ужа научна област Исхрана

на одређено време са 30% од пуног радног времена

УСЛОВИ: Медицински факултет, искуство у настави или струци 3 године.

Наставник практичне наставе 
област медицина ужа научна област 

Комплементарна медицина
на одређено време са непуним радним временом до 

1/3 - допунски рад

УСЛОВИ: Факултет за менаџмент, смер менаџмент у здравству, са претходно 
завршеном Високом здравственом школом струковних студија, студијски про-
грам Струковни нутрициониста дијететичар, са искуством у струци или наста-
ви 3 године.

Професор струковних студија област 
хуманистичке науке ужа научна област 

Педагогија
са непуним радним временом од 50%

УСЛОВИ: Докторат из наука од менаџменту из области комуникација и односи 
са јавношћу.

Наставник практичне наставе 
област медицина ужа научна област 

Дерматологија
на одређено време са непуним радним временом од 

75%

УСЛОВИ: Факултет за примењени менаџмент са завршеном Високом здрав-
ственом школом струковних студија, студијски програм Струковни козметичар 
естетичар, са искуством у струци или настави 3 године.

Наставник практичне наставе 
област медицина ужа научна област 

Комплементарна медицина
на одређено време са непуним радним временом од 

25%

УСЛОВИ: Факултет за примењени менаџемент са завршеном Високом здрав-
ственом школом струковних студија, студијски програм Струковни козметичар 
естетичар, са искуством у струци или настави 3 године.

ОСТАЛО: Општи и посебни услови предвиђени су Законом о високом образо-
вању, Статутом Школе и Правилником о систематизацији радних места. Кан-
дидат који конкурише за рад до 1/3 пуног радног времена на одређено време 
- допунски рад, потребно је да приложи и сагласност своје матичне радне 
организације у којој се налази у сталном радном односу. Пријаве на конкурс 
са биографијом, изводом из матичне књиге рођених, овереним дипломама, 
уверење о држављанству и другим прилозима којима кандидат доказује да 
испуњава услове конкурса подносе се у року од 8 дана од дана објављивања 
на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати.

АКАДЕМИЈА ЗА
ДИПЛОМАТИЈУ И БЕЗБЕДНОСТ

11000 Београд, Травничка 2
тел. 011/2620-186

Секретар академије
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; правни факултет; минимум 5 година рад-
ног искуства. Остали услови прописани су Законом о високом образовању и 
Статутом Академије. Пријаве са биографијом и доказима о испуњености усло-
ва из конкурса (оверене копије диплома, уверење о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених, потврда о најмање 5 година радног искуства) дос-
тављају на наведену адресу у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

Доцент за ужу научну област 
Политиколошке науке

на одређено време до 5 година

Доцент за ужу научну област Безбедносне 
науке

на одређено време до 5 година

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

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

Доцент за ужу научну област Економске 
науке

на одређено време до 5 година

Доцент за ужу научну област Филолошке 
науке

на одређено време до 5 година

Доцент за ужу научну област Информатика 
и рачунарство

на одређено време до 5 година

Редовни или ванредни професор за ужу 
научну област Политиколошке науке

на одређено време до 5 година

Редовни или ванредни професор за ужу 
научну област Безбедносне науке

на одређено време до 5 година

Редовни или ванредни професор за ужу 
научну област Менаџмент
на одређено време до 5 година

Редовни или ванредни професор за ужу 
научну област Правне науке

на одређено време до 5 година

Редовни или ванрдни професор за ужу 
научну област Економске науке

на одређено време до 5 година

Редовни или ванредни професор за ужу 
научну област Филолошке науке

на одређено време до 5 година

Редовни или ванредни професор за ужу 
научну област Информатика и рачунарство

на одређено време до 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме из области за коју се бира. Остали услови 
за избор наставника прописани су Законом о високом образовању и Статутом 
Академије. Пријаве са биографијом и доказима о испуњености услова из кон-
курса (оверене копије диплома, списак научних и стручних радова) достављају 
на наведену адресу у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Др Суботића 8

тел. 011/3636-320

Наставник за избор у звање редовног 
професора за ужу научну област Судска 

медицина

Наставник за избор у звање редовног 
професора за ужу научну област 

Физикална медицина и рехабилитација

Наставник за избор у звање редовног 
професора за ужу научну област Хирургија 

са анестезиологијом (урологија)

Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Имунологија
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област Хигијена 

и медицинска екологија
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Психијатрија
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област Интерна 

медицина (кардиологија), на одређено 
време од 5 година

Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област Хирургија 

са анестезиологијом (општа хирургија)
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање доцента за ужу 
научну област Фармакологија, клиничка 

фармакологија и токсикологија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; медицински факултет; општи и посебни 
услови предвиђени Законом о високом образовању и Статутом Медицинског 
факултета у Београду.

Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област Хемија у 

медицини
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; хемијски факултет; општи и посебни 
услови предвиђени Законом о високом образовању и Статутом Медицинског 
факултета у Београду.

Сарадник за избор у звање асистента за 
ужу научну област Епидемиологија

на одређено време од 3 године

Сарадник за избор у звање асистента за 
ужу научну област Хигијена и медицинска 

екологија
на одређено време од 3 године

2 извршиоца

Сарадник у настави за ужу научну област 
Анатомија

на одређено време од 1 године
2 извршиоца

Сарадник у настави за ужу научну област 
Хумана генетика

на одређено време од 1 године
2 извршиоца

Сарадник у настави за ужу научну област 
Медицинска физиологија
на одређено време од 1 године

Сарадник у настави за ужу научну област 
Социјална медицина

на одређено време од 1 године

Сарадник у настави за ужу научну област 
Патолошка физиологија

на одређено време од 1 године
2 извршиоца

Сарадник у настави за ужу научну област 
Фармакологија, клиничка фармакологија и 

токсикологија
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; медицински факултет; општи и посебни 
услови предвиђени Законом о високом образовању и Статутом Медицинског 
факултета у Београду.

ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу за клиничке наставне предмете подносе 
доказ о радном односу на клиници која је наставна база Медицинског факул-
тета у Београду. Приаве са документацијом о испуњавању услова конкурса (у 
складу са Статутом Медицинског факултета и Правилником о начину и поступ-
ку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Бео-
граду) подносе се писарници Медицинског факултета, на наведену адресу, у 
року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ ПРИВРЕДНА
АКАДЕМИЈА У НОВОМ САДУ

ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИМЕЊЕНИ МЕНАЏМЕНТ,
ЕКОНОМИЈУ И ФИНАНСИЈЕ

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

Наставник за ужу научну област Општи 
менаџмент

на одређено време од 5 година
5 извршилаца

Наставник за ужу научну област 
Производно - услужни менаџмент

на одређено време од 5 година
3 извршиоца

Наставник за ужу научну област Пројект 
менаџмент

на одређено време од 5 година
2 извршиоца

Наставник за ужу научну област Економија 
и финансирање

на одређено време од 5 година
5 извршилаца

Наставник за ужу научну област 
Социологија и медији

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

на одређено време од 5 година
6 извршилаца

Наставник за ужу научну област 
Примењена математика

на одређено време од 5 година
2 извршиоца

Наставник за ужу научну област Страни 
језик (енглески)

на одређено време од 5 година

Наставник енглеског језика, ужа научна 
област Страни језици

на одређено време до повратка запослене са 
породиљског одсуства са рада ради неге детета

Асистент за ужу научну област Општи 
менаџмент

на одређено време од 3 године
2 извршиоца

Асистент за ужу научну област Производно 
- услужни менаџмент

на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област Економија и 
финансирање

на одређено време од 3 године
2 извршиоца

Асистент за ужу научну област 
Информатика

на одређено време од 3 године
3 извршиоца

Асистент за ужу научну област Примењена 
математика

на одређено време од 3 године

Сарадник у настави за ужу научну област 
Менаџмент

на одређено време од 1 године
2 извршиоца

Сарадник у настави за ужу научну област 
Производно - услужни менаџмент

на одређено време од 1 године

Сарадник у настави за ужу научну област 
Пројект менаџмент

на одређено време од 1 године
2 извршиоца

Сарадник у настави за ужу научну област 
Економија и финасирање
на одређено време од 1 године

3 извршиоца

Сарадник у настави за ужу научну област 
Социологија и медији

на одређено време од 1 године

Сарадник у настави за ужу научну област 
Информатика

на одређено време од 1 године
3 извршиоца

Сарадник у настави за ужу научну област 
Примењена математика

на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: услови за избор наставника и сарадника прописани су Законом о 
високом образовању и Статутом Факултета за примењени менаџмент, еконо-
мију и финансије. Пријаве са биографијом и доказима о испуњености услова 
(оверене копије диплома, списак научних и стручних радова) достављају се у 
року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

www.ultra-violet.8m.com

Потребан професор или апсолвент енглеског језика за рад са децом 
у малој школи страних језика. CV са фотографијом послати на 

адресу: svrdlin@eunet.rs.

БОР
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ

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

email: office@tf.bor.ac.rs

Универзитетски наставник за ужу 
научну област Минералне и рециклажне 

технологије
на одређено време, изборни период у трајању од 5 

година и са пуним радним временом

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом и Статутом Техничког 
факултета, као и Правилником о стицању звања и заснивању радног одно-
са универзитетских наставника на Универзитету у Београду, кандидат треба 
да испуњава и следеће посебне услове за рад: VIII степен стручне спреме, 
доктор наука из научне области Рударство, са завршеним техничким факулте-
том, смер: рударство, одсек: припрема минералних сировина. Остали услови 
утврђени су одредбом члана 64 Закона о високом образовању („Сл. гласник 
РС“, бр. 44/2010) и члана 104, 105 и 108 Статута Техничког факултета у Бору, 
као и Правилника о стицању звања и заснивању радног односа универзитет-
ских наставника на Универзитету у Београду.

Универзитетски наставник за ужу 
научну област Минералне и рециклажне 

технологије
на одређено време, изборни период у трајању од 5 

година и са пуним радним временом

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом и Статутом Техничког 
факултета, као и Правилником о стицању звања и заснивању радног односа 
универзитетских наставника на Универзитету у Београду, кандидат треба да 
испуњава и следеће посебне услове за рад: VIII степен стручне спреме, доктор 
наука из научне области Технолошко инжењерство, са завршеним техничким 
факултетом смер: рударство, одсек: припрема минералних сировина. Остали 
услови утврђени су одредбом члана 64 Закона о високом образовању („Сл. 
гласник РС”, бр. 44/2010) и чл. 104, 105 и 108 Статута Техничког факултета у 

Наука и образовање



Бесплатна публикација о запошљавању 31  15.07.2015.  |  Број 630 |   

Бору, као и Правилника о стицању звања и заснивању радног односа универ-
зитетских наставника на Универзитету у Београду.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс неопходно је доставити доказе о испуњености 
услова конкурса (биографија, списак радова, копиране научних и стручних 
радова, диплома о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, потврда надлежног органа непостојања 
сметње из члана 62 став 4 Закона о високом образовању (Казнена евиденција 
МУП-а), документа у оригиналу или овереном препису и не старија од шест 
месеци). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве 
на конкурс са доказима о испуњавању услова конкурса, достављају се на адре-
су - Технички факултет у Бору, Војске Југославије 12, 19210 Бор. Рок за пријаву 
по конкурсу је 15 дана од дана објављивања.

ЧАЧАК
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
32000 Чачак, Светог Саве 65

Наставник у звању ванредног професора за 
ужу научну област Електроенергетика

на одређено време од пет година, са пуним радним 
временом

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор електротехничких наука. Поред 
општих услова утврђених законом, кандидат треба да испуњава услове  пред-
виђене Законом о високом образовању, Статутом Универзитета, Правилником 
о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника 
Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета техничких наука. Уз пријаву 
приложити: биографију, доказ о школској спреми, одговарајући доказ надлеж-
ног органа у погледу неосуђиваности у смислу члана 62 став 4 Закона о висо-
ком образовању и чл. 125е став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, списак 
научних и стручних радова, као и саме радове. Пријаву са доказима о испуња-
вању услова конкурса доставити на адресу: Факултет техничких наука у Чачку, 
Светог Саве 65, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ГЊИЛАНЕ
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА

ОШ „9. МАЈ“
Кололеч

Поновљени оглас за директора школе, објављен у публикацији 
„Послови“, 03.06.2015. године, поништава се у целости.

ЈАГОДИНА
ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА 

УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
35000 Јагодина, Милана Мијалковића 14

Сарадник у звање асистента за ужу научну 
област Методика наставе природе и 

друштва
са 50% радног времена, на одређено време од 3 

године

УСЛОВИ: Професор разредне наставе или мастер учитељ, студент докторских 
академских студија у области за коју се бира који је претходне нивое студија 
завршио са укупном просечном оценом најмање осам, смисао за наставни рад 
(услови утврђени чланом 72 став 1 Закона о  високом образовању, „Службени 
гласник РС“, 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 
и 99/14), непостојање сметњи из члана 62 став 4 Закона о високом образо-
вању и услови утврђени Статутом Факултета. Уз пријаву на конкурс достави-
ти: оверене фотокопије диплома о завршеним претходним нивоима студија са 
доказом о просечној оцени, уверење о статусу студента докторских академ-
ских студија, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, био-
графију са подацима о досадашњем раду, списак објављених стручних и науч-
них радова као и саме радове, доказ о неосуђиваности правоснажном судском 
пресудом за кривична дела из члана 62 став 4 Закона о високом образовању 
и друге доказе о испуњености услова по овом конкурсу. Рок за подношење 
пријава је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.

ОШ „ДУШАН ПОПОВИЋ“
35263 Белушић

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да имају држављан-
ство Републике Србије, да имају високо образовање, да поседују лиценцу, 
односно положен стручни испит и да испуњавају остале услове за наставни-
ка, педагога или психолога; пет година радног стажа у области образовања 
и васпитања; стручне и организационе способности; да не постоји законска 
сметња за избор, да се не води кривични поступак, члан 10 КЗС и да нису 
осуђивани за кривична дела, члан 102 ст. 5 КЗС. Директор се бира на период 
од четири године. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: доказ 
о држављанству (извод из матичне књиге рођених или уверење о држављан-
ству), оверену фотокопију дипломе о степену стручне спреме, оверену фото-
копију уверења о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту, 
потврду о радном искуству, преглед кретања у служби са биографским пода-
цима, доказе о стручним и организационим способностима, уверење вишег 
суда да се не води кривични поступак (члан 10 КЗС) и уверење полицијске 
управе да нису осуђивани (члан 102 ст. 5 КЗС). Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе, путем телефона: 035/413-126. Рок за 
пријављивање на конкурс је петнаест дана од дана објављивања. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

35230 Ћуприја, Лоле Рибара 1-2

Професор струковних студија за ужу 
област Интерна медицина

са 80% радног времена

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен Медицински факултет, спе-
цијализација из области интерне медицине, докторат из медицинских наука, 
област интерна медицина. Посебан услов: 20% радног времена у здравственој 
установи.

Професор струковних студија за ужу 
област Радиологија
са 80% радног времена

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен Медицински факултет, спе-
цијализација из области радиологије, докторат из медицинских наука, област 
радиологија. Посебан услов 20% радног времена у здравственој установи.

Професор струковних студија за ужу 
област Гинекологија и акушерство

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен Медицински факултет, специја-
лизација из области гинекологије и акушерства, доктор медицинских наука са 
тезом из области гинекологије, најмање 5 година радног искуства на послови-
ма предавача у високом стручном образовању из уже научне области гинеко-
логија и акушерство, објављени стручни радови из гинекологије са ИСИ листе, 
способност за педагошки рад оцењена од стране студената по критеријумима 
високошколске установе.

Наставник вештина за ужу научну област 
Здравствена нега

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, односно други степен високог образо-
вања са претходно завршеном струковном школом из одговарајуће области 
до 5 година радног искуства у области за коју се бира, способност за наставни 
рад.

ОСТАЛО: Општи и посебни услови предвиђени су Законом о високом образо-
вању, Статутом школе, Правилником о систематизацији радних места. Пријаве 
на конкурс са биографијом и прилозима којима кандидат доказује да испуњава 
услове конкурса, подносе се у року од 15 дана од дана објављивања на горе-
наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
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КОСОВСК А МИТРОВИЦА
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ

ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ
38227 Звечан, Краља Петра I  117

тел. 028/497-924

Сарадник у настави за ужу уметничку 
област Глума, за наставни предмет Глума

на Одсеку - департману драмских уметности, на 
одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: Поред општих услова кандидати треба да испуњавају и услове пред-
виђене Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/2005, 
100/2007 - аут. тум., 97/2008, 44/2010, 93/2012 и 89/2013 и 99/2014), Статутом 
Факултета уметности, Правилником о ближим условима за избор наставника 
Универзитета у Приштини и Факултета уметности, као и препорукама Нацио-
налног савета за високо образовање о ближим условима за избор наставника 
од 04.05.2007. године, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених 
кандидата. Кандидати су дужни да уз пријаву приложе и следећу документа-
цију: биографију са библиографијом, у три примерка, са подацима о уметнич-
ком, стручном, педагошком раду - са доказима; списак уметничких активности 
са доказима; диплому о завршеним студијама. Биографију (написану у про-
граму Word) са библиографијом, која садржи податке о уметничком, стручном 
и педагошком раду (написану у програму Word), кандидати достављају у три 
примерка, на CD-у. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаве 
доставити на адресу: Краља Петра I  117, 38227 Звечан, тел. 028/497-924. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

из Урошевца са привременим седиштем у Лепосавићу
38218 Лепосавић, 24. новембар бб

Професор струковних студија за ужу 
научну област Производне технологије у 

машинству
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен машински факултет - одгова-
рајући смер, односно група предмета; докторат из уже научне области и про-
сечна оцена најмање 8 у току студија, објављени стручни радови и да канди-
дат показује способност за наставни рад.

ОСТАЛО: остали услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о високом 
образовању („Сл. гласник РС”, бр. 76/2005), Статута БТШСС Урошевац, у скла-
ду са којима ће бити извршен избор кандидата и заснивање радног односа. 
Уз пријаву доставити доказе о испуњавању услова конкурса, списак научних 
радова са неопходним индексним ознакама и саме радове, биографију са опи-
сом школско-образовне и радно-професионалне историје, доказ да кандидати 
нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 
6 месеци или за кажњиво дело које их чини неподобним за рад у државном 
органу (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених и матичне 
књиге држављана, доказ о испуњеној психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад у просвети. Документа морају бити оригинали или оверене 
копије. Рок за подношење пријава 15 дана од дана објављивања. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће бите разматране. Додатне информације 
о конкурсу могу се добити на телефоне: 028/84-103, 028/84-108 тел/факс, 
065/83-00-450, директор, 063/803-99-84 секретар. Пријаве слати на горена-
ведену адресу.

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 Дерматовенерологија
Наставник у звање доцента за ужу научну 

област Хирургија
за рад на одређено време од 60 месеци

Наставник у звање доцента за ужу научну 
област Максилофацијална хирургија

за рад на одређено време од 60 месеци

УСЛОВИ: А. За наставнике: У звање наставника може бити изабрано лице које 
има одговарајући стручни, академски, односно научни назив и способност за 

наставни рад. а) У звање редовног професора може бити изабрано лице које 
има научни назив доктора наука, и има већи број научних радова које утичу 
на развој научне мисли објављених у међународним или водећим домаћим 
часописима са рецензијама, већи број научних радова и саопштења изнетих 
на међународним или домаћим научним скуповима, објављен уџбеник, моно-
графију или оригинално стручно остварење, остварене резултате у развоју 
научно - наставног подмлатка на факултету, учешће у завршним радовима 
или специјалистичким дипломским академским студијама. б) У звање доцента 
може бити изабрано лице које има научни назив доктора наука и има нау-
чне и стручне радове објављене у научним часописима или зборницама са 
рецензијама. Ови услови утврђени су Законом о високом образовању и Стату-
том Медицинског факултета у Приштини. Конкурс је отворен 15 дана од дана 
објављивања. Пријаве слати на горенаведену адресу.

КРАГУЈЕВАЦ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

34000 Крагујевац, Ђуре Пуцара Старог 3 
тел. 034/303-500

Наставник у звање доцента за ужу научну 
област Рачуноводство, ревизија и пословне 

финансије, наставни предмет: Пословне 
финансије

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни степен доктора економских наука одговарајуће уже научне 
области и други општи, педагошки и посебни услови прописани Законом о 
високом образовању, Статутом и другим актима Економског факултета у Кра-
гујевцу и Статутом и другим акгима Универзитета у Крагујевцу.

Сарадник у звање асистента за ужу научну 
област Општа економија и привредни 
развој, наставни предмети: Економске 
доктрине и Макроекономска анализа

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија одговарајуће научне области који је 
претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање 8 и 
који је показао смисао за наставни рад и други општи, педагошки и посебни 
услови прописани Законом, Статутом и другим актима Факултета.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву достављају доказе о испуњавању услова кон-
курса, доказе о испуњености општих предуслова у погледу неосуђиваности, 
утврђених чланом 62 став 3 Закона о високом образовању и чланом 125е став 
1 Статута Универзитета у Крагујевцу. Пријаве са документима, са назнаком: 
„За конкурс“, доставити на адресу: Економски факултет, Крагујевац, Ђуре 
Пуцара Старог 3. Рок за пријаву је 15 дана.

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб

тел. 034/500-125, 500-126

Сарадник у звање асистента за ужу научну 
област Дијахронија српског језика

на одређено време од три године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је и основне и мастер академске сту-
дије завршио са укупном просечном оценом најмање осам (8) и који показује 
смисао и способност за наставни и научни рад. У звање асистента може бити 
изабран и магистар наука коме је прихваћена тема докторске дисертације (за 
студенте по старом закону). У поновни избор у звање асистента може бити 
изабран кандидат који је стекао научни назив доктора наука. Општи и посеб-
ни услови предвиђени су чл. 72 Закона о високом образовању („Сл. гласник 
РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), Законом о раду 
(„Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), Статутом Филолош-
ко-уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. 
01-1336 од 30.04.2015. године и Правилником о избору сарадника на Одсеку 
за филологију (бр. 01-736 од 03.03.2014. године) - (www.filum.kg.ac.rs) и дру-
гим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу. Документа која је потреб-
но доставити: пријава на конкурс, биографија и стручна биографија (на CD-у 
и у штампаној форми), оверене копије диплома свих нивоа студија, уверење 
о уписаним докторским студијама или одлука о прихваћеној теми докторске 
дисертације, оверена копија извода из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству (оригинал), потврда надлежног органа (полицијске управе) да 
кандидат није осуђиван за кривична дела предвиђена чланом 62 став 4 Закона 
о високом образовању (оверена копија), мишљење студената формирано на 
основу анкете (за кандидате који имају педагошко искуство у високошколској 
установи).
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Сарадник у звање асистента за ужу научну 
област Савремени српски језик

на одређено време од три године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је и основне и мастер академске сту-
дије завршио са укупном  просечном оценом најмање осам (8) и који показује 
смисао и способност за наставни и научни рад. У звање асистента може бити 
изабран и магистар наука коме је прихваћена тема докторске дисертације (за 
студенте по старом закону). У поновни избор у звање асистента може бити 
изабран кандидат који је стекао научни назив доктора наука. Општи и посеб-
ни услови предвиђени су чл. 72 Закона о високом образовању („Сл. гласник 
РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), Законом о раду 
(„Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), Статутом Филолош-
ко - уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. 
01-1336 од 30.04.2015. године и Правилником о избору сарадника на Одсеку за 
филологију (бр. 01-736 од 03.03.2014. године) - (www.filum.kg.ac.rs) и другим 
актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу. Документа која је потребно 
доставити: пријава на конкурс, биографија и стручна биографија (на CD-у и 
у штампаној форми), оверене копије диплома свих нивоа студија, уверење 
о уписаним докторским студијама или одлука о прихваћеној теми докторске 
дисертације, оверена копија извода из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству (оригинал), потврда надлежног органа (полицијске управе) да 
кандидат није осуђиван за кривична дела предвиђена чланом 62 став 4 Закона 
о високом образовању (оверена копија), мишљење студената формирано на 
основу анкете (за кандидате који имају педагошко искуство у високошколској 
установи).

Сарадник у звање вишег лектора за ужу 
научну област Немачки језик

на одређено време од три године

УСЛОВИ: завршене мастер академске студије (или њима еквивалентне чет-
ворогодишње студије према раније важећем закону) са просечном оценом 
најмање осам (8) и на основним и на мастер академским студијама, најмање 
5 година радног искуства у звању лектора и позитивно оцењен педагошки 
рад у претходном изборном периоду. Општи и посебни услови предвиђени 
су чл. 70 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07, 
97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), Статутом Филолошко-уметничког факултета Уни-
верзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. 01-1336 од 30.04.2015. године 
и Правилником о избору сарадника на Одсеку за филологију (бр. 01-736 од 
03.03.2014. године) - (www.filum.kg.ac.rs) и другим актима Факултета и Уни-
верзитета у Крагујевцу. Документа која је потребно доставити: пријава на 
конкурс; биографија и стручна биографија (на CD-у и у штампаној форми), 
оверене копије диплома свих нивоа студија, оверена копија извода из мати-
чне књиге рођених, уверење о држављанству (оригинал), потврда надлеж-
ног органа (полицијске управе) да кандидат није осуђиван за кривична дела 
предвиђена чланом 62 став 4 Закона о високом образовању (оверена копија), 
мишљење студената формирано на основу анкете; потврда о радном односу 
у звању лектора.

ОСТАЛО: Фотокопије докумената морају бити оверене и не старије од 6 месе-
ци. Непотпуне и неблаговреме пријаве, као и документација кандидата који не 
испуњавају услове конкурса неће се узимати у разматрање. Сва документација 
и радови достављају се Служби за опште и правне послове ФИЛУМ-а, у згради 
Друге крагујевачке гимназије или поштом. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса.

ОШ „ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ“
34000 Крагујевац, Чегарска 3

тел. 034/335-464 

Професор немачког језика
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

Професор енглеског језика
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

Професор разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, према Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Просвет-
ни гласник РС” бр. 11/2012), у складу са чл. 8 ст. 1. и 2 и чл. 120 ст. 1 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.72/09, 
52/2011, 55/2013).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), оверену копију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању, извод из матичне књиге 
рођених, лекарско уверње о психичкој, физичкој и здраственој способности 

за рад са ученицима доставља кандидат који заснује радни однос по конкурсу 
пре закључења уговора о раду, уверење да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања - прибавља установа. Тражена 
документа достављају се у оргиналу или овереној копији. Рок за достављање 
пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. Неблаговре-
мене  и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Телефон за информа-
ције: 034/335-464 (секретар школе).

ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6 

тел. 034/335-998

Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Машинске конструкције и 

механизација
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме - доктор техничких наука из области 
машинског инжењерства. Кандидати поред општих услова треба да испуња-
вају и услове предвиђене 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), Статута Факултета инжењерских наука Универзи-
тета у Крагујевцу и Правилника о начину и поступку заснивања радног односа 
и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу. Уз пријаву на конкурс 
потребно је доставити: оверену фотокопију дипломе о стеченом докторату из 
одговарајуће научне области, биографију, списак стручних и научних радова, 
као и саме радове, уверење надлежног органа да кандидат није осуђиван за 
кривично дело и друге доказе којима се доказује испуњење услова. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве кандидата са при-
лозима доставити на адресу: Факултет инжењерских наука, 34000 Крагујевац, 
Сестре Јањић 6. Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања.

КРАЉЕВО
ФАКУЛТЕТ ЗА МАШИНСТВО И
ГРАЂЕВИНАРСТВО У КРАЉЕВУ

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

Наставник у звање доцента за ужу 
научну област Механизација и носеће 

конструкције
на одређено време од 5 година 

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат наука из научне области за коју 
се наставник бира. Поред општих услова утврђених законом кандидат треба 
да испуњава услове предвиђене Законом о високом образовању( “Службени 
гласник Републике Србије” број 76/2005, 100/07-аутент. тумачење, 97/2008, 
44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), Статутом Универзитета у Крагујевцу, 
Статутом Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву и Правилни-
ком о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања настав-
ника Универзитета у Крагујевцу у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата. Уз пријаву доставити: биографију, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству, доказ о испуњавању услова кон-
курса у погледу школске спреме - оверене фотокопије свих диплома о одго-
варајућој стручној спреми, одговарајуће доказе надлежних органа у погледу 
неосуђиваности у смислу члана 62 став 4 Закона о високом образовању и чла-
на 125е став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, списак научних и стручних 
радова као и саме радове и све остале доказе од значаја за избор. Пријаве 
са доказима о испуњавању услова конкурса доставити на адресу: Факултет 
за машинство и грађевинарство у Краљеву, Доситејева 19, 36000 Краљево, у 
року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремено 
достављене пријаве неће се разматрати.

КРУШЕВАЦ
ОШ „ПРВИ МАЈ“

Влајковци, 37220 Брус
тел. 037/830-233

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане чл. 8 став 2 и чланом 120 
Закона о основама система образовања и васпитања; да има одговарајуће 
образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања за наставника основне школе, педагога или психолога, стечено на сту-
дијама друго степена (мастер академске студије, специјал. академске студије 
или специјал. струковне студије), у складу са Законом о високом образовању, 
почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; да поседује дозволу за рад, обуку и положен испит за 

 Наука и образовање
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директора установе и најмање пет година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања (изабрани 
кандидат ће бити у обавези да у законском року положи испит за директора, 
након што министар просвете, науке и технолошког развоја донесе подзакон-
ски акт о полагању испита за директора школе); да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела наведена у члану 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство 
Републике Србије.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: доказ о 
држављанству (уверење о држављанству оригинал или оверену фотоко-
пију, не старије од 6 месеци), оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту за 
лиценцу, односно стручном испиту, потврду о радном искуству, преглед кре-
тања у служби са биографским подацима (необавезно). Уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење) подноси само изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. 
Уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за наведена кри-
вична дела и дискриминаторно понашање школа ће прибавити по службеној 
дужности. Доказ о положеном испиту за директора школе се не прилаже, јер 
министар још није донео правилник о полагању испита за директора школе. 
Кандидати ће писмено бити обавештени о одлуци Школског одбора. Конкурс 
остаје отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

ЛЕСКОВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЗЕНЕЉ ХАЈДИНИ“
Тупале, 16240 Медвеђа

Директор школе
на период од четири године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, на студијама другог степена (диплом-
ске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење и 97/08), 
а почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; лице које испуњава услове за наставника школе, за 
педагога и психолога, да има дозволу за рад, обуку и положен стручни испит 
за директора установе и најмање 5 година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; лице које има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
држављанство Републике Србије. Уз пријаву кандидат подноси: биографске 
податке, односно радну биографију; оверен препис дипломе о завршеном 
одговарајућем високом образовању; оверен препис уверења о положеном 
стручном испиту (дозволи за рад); потрду о раду у области образовања; уве-
рење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; лекарско уве-
рење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; остала документа која могу послужити приликом доношења одлу-
ке о избору. Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Прија-
ве се достављају на адресу: Основна школа „Зенељ Хајдини“ Тупале, Општи-
на Медвеђа. Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе, на 
телефон бр. 062/176-47-16. Напомена: настава се изводи на албанском језику.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „СЛАВКО ЗЛАТАНОВИЋ”

Мирошевце

Оглас објављен дана 14.01.2015. године, за радно место наставник 
математике, у публикацији Послови, поништава у целости.

ЛОЗНИЦА
ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК

ОПШТИНСКА УПРАВА
15318 Мали Зворник, Краља Петра I 38 

Послови на одржавању чистоће
на одређено време до повратка запослене са 

боловања

УСЛОВИ: I степен стручне спреме.

Послови на одржавању чистоће
са 25% радног времена, на одређено време до 

повратка запослене са боловања.

УСЛОВИ: I степен стручне спреме.

ОСТАЛО: Поред посебних услова кандидат мора да испуњава и опште услове: 
да је држављанин РС, да има општу здравствену способност, да има пропи-
сану стручну спрему, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну 
затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини непо-
добним за обављање послова у државном органу; да испуњава друге усло-
ве утврђене законом, другим прописима или актом о систематизацији радних 
места у органу. Уз пријаву приложити следећу документацију, у оригиналу или 
овереној фотокопији: оверену фотокопију сведочанства о завршеној основ-
ној школи, уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеци), уверење о 
општој здравственој способности (доставља се накнадно по доношењу одлуке 
о избору), уверење о положеном државном стручном испиту за рад у органима 
државне управе, уверење суда да против лица није покренута истрага и да 
није подигнута оптужница, уверење полицијске управе да лице није 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. Пријаве слати у року од 8 дана од дана објављивања огласа, са назна-
ком: „За оглас“, на адресу Општине Мали Зворник, Општинска управа.

НИШ
ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА

„ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ“
18220 Алексинац, Душана Тривунца 15

тел. 018/800-748

Наставник клавира
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

Наставник флауте
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: степен и врста образовања наставника у основној музичкој школи 
прописани у складу са чл. 2 ст. 1 Правилника о степену и врсти образовања 
наставника у основној музичкој школи (“Службени гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 18/13), општи услови за рад из Закона о раду, услови из чл. 8 
ст. 2 и чл. 120 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања, 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од нај-
мање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова. Уз ручно потписану пријаву са биографијом, кандидат 
треба да достави: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању 
и додатак дипломи (за завршене мастер студије), односно уверење о дипло-
мирању уколико диплома још није издата, уверење о положеним испитима из 
педагогије и психологије, односно уверење о положеном испиту за лиценцу 
(испуњеност услова из чл. 8 ст. 4 Закона о основама система образовања и 
васпитања); извод из матичне књиге рођених прибављен после 27.03.2009. 
године; уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не ста-
рије од 6 месеци), да лице зна језик на ком се остварује образовно - васпитни 
рад (доказ је приложена диплома о стеченом образовању). Изабрани канди-
дат, пре закључења уговора о раду, доставља лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима. Уверење да канди-
дат није осуђиван за кривична дела наведена у члану 120 ст.1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања прибавља школа. Кандидати који 
буду позвани од стране школе, дужни су да приступе провери психофизичких 
способности коју врши надлежна служба за послове запошљавања, применом 
стандардизованих поступака. Кандидати су дужни да у пријави наведу контакт 
телефон како би били обавештени о поступку провере психофизичких способ-
ности. Пријаве кандидата који не приступе провери психифизичких способ-
ности неће се разматрати. Документа се предају у оригиналу или у овереној 
фотокопији, путем поште или непосредно у секретаријату школе. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Наука и образовање

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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НОВИ ПА ЗАР
ОШ „АЛЕКСА ШАНТИЋ“

Црквине - Кадилук
36321 Црквине

тел. 020/5723-020

Директор
УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије; да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање шест месеци или да није правоснажном пре-
судом осуђен за кривично дело против достојанства личности и морала или 
кривично дело које је законом предвиђено као сметња за обављање функције 
директора из чл. 120 ст. 1 тач. 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; да има одговарајуће високо образовање за наставника основне 
школе и подручја рада, за педагога и психолога, из члана 8 став 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 
52/2011 и 55/2013) - високо образовање стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалис-
тичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању („Служ-
бени гласник РС“, бр. 76/05, 107/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/2010, 
93/2012, 89/2013 и 99/2014), почев од 10.09.2005. године или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10.05.2005. године или одговарајуће високо образо-
вање из члана 8 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011 и 55 /2013), за наставника основне 
школе - високо образовање на студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне студије), студијама у трајању од три или више образовање; 
савладана обука и положен испит за директора установе (програм обуке за 
директора школе и правилник о полагању испита за директора у року од годи-
ну дана од дана од ступања на дужност, тј. од дана доношења подзаконског 
акта којим се регулише ова материја); 5 година радног стажа у области обра-
зовања након стеченог одговарајућег образовања; да има положен стручни 
испит за наставника, педагога или психолога, тј. лиценцу; да има психичку, 
физичку и здраствену способност за рад са децом и ученицима; да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат је дужан да уз пријаву 
на конкурс достави: уверење о држављанству не старије од шест месеци и 
извод из матичне књиге рођених; уверење издато од надлежног суда да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из чл. 120 ст. 1 тач. 3 
Закона о основама система образовања и васпитања, не старије од шест месе-
ци; оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; потврду 
о радном стажу (најмање 5 година рада у струци од дана стицања високе 
стручне спреме); оверен препис/фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту односно лиценци за наставника, односно стручног сарадника; лекарско 
уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са учени-
цима не старије од шест месеци; предлог плана и програма рада директора у 
наредном четворогодишњем мандату (обавезно); биографију са подацима о 
кретању у струци и до сада оствареним резултатима рада; податке из казнене 
евиденције МУП-а; друге доказе о потврђивању знања и способности. Напо-
мена: 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. Докази (документа) се достављају у оргиналу или овереном препису, у 
складу са законом. Сви кандидати који испуне услове конкурса биће позвани 
на интервју и представљање предлога четворогодишњег плана и програма 
рада. Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на адресу 
школе. Рок за конкурисање је 15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Достављена документација школи по овом конкурсу се неће враћати кандида-
тима. Школски одбор ће писаним путем обавестити све учеснике о одлуци о 
именовању директора у року од осам дана од дана доношења одлуке.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ХАБИБА СТОЧЕВИЋ“

36320 Тутин, 7. јула 16
тел. 020/811-203, 810-494

Васпитач на сеоском подручју
на одређено време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана, са 75% радног времена: 1) Васпитна 

група „Набоје“ у селу Набоје; 2) Васпитна група 
„Добри Дуб“ у селу Добри Дуб; 3) Васпитна група 

„Морани“, у селу Морани; 4) Васпитна група „Орље“ 
у селу Орље
4 извршиоца

УСЛОВИ: стечено образовање на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије), по пропису који је уређивао високо образовање почев од 10.09.2005. 
године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по про-
пису који је уређивао високо образовање од 10.09.2005. године; на студијама 
првог степена (основне академске, односно струковне студије), студијама у 
трајању од три године или више образовање у складу са чланом 8 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 

79/2009, 52/2011 и 55/2013). Кандидати треба да испуњавају услове предвиђе-
не чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС“, бр. 79/2009, 52/2011 и 55/2013): да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом, односно лекарско уверење (дос-
тавља се пре закључења уговора о раду); да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (доказ прибавља установа). Уз пријаву 
на конкурс кандидати треба да приложе: доказ о образовању у овереној фото-
копији, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених/венчаних. 
Психолошку процену за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за 
послове заошљавања. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријаве слати лично или поштом на адресу установе.

НОВИ С А Д
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
21000 Нови Сад, Др Зорана Ђинђића 2

Одсек за германистику 
Асистент за ужу научну област 

Германистика
Одсек за германистику

Лектор за ужу научну област Германистика
Одсек за компаративну књижевности

Наставник (сва звања) за ужу начну област 
Светска и компаративна књижевност са 

теоријом књижевности
Одсек за компаративну књижевност

Асистент за ужу начну област Светска и 
компаративна књижевност са теоријом 

књижевности
Одсек за медијске студије

Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Новинарство 

Одсек за медијске студије
Наставник (сва звања) за ужу научну 

област Новинарство 
Одсек за педагогију

Асистент са докторатом за ужу научну 
област Педагогија

Одсек за педагогију
Асистент са докторатом за ужу научну 

област Педагогија
Одсек за педагогију

Асистент са докторатом за ужу научну 
област Педагогија
Одсек за психологију

Асистент за ужу научну област Психологија 
(за предмете из области педагошке 

психологије)

Одсек за романистику
Виши наставник вештина за ужу научну 
област Романистика (француски језик)

Одсек за социологију
Наставник (сва звања) за ужу научну 

област Социологија

Одсек за социологију
Наставник (сва звања) за ужу научну 

област Социологија

 Наука и образовање
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Одсек за филозофију
Асистент за ужу научну област Филозофске 

науке

Одсек за хунгарологију
Наставник (сва звања) за ужу научну 

област Историја мађарске књижевности са 
компаратистиком и теоријом књижевности

Одсек за хунгарологију
Наставника (сва звања) за ужу научну 

област Историја мађарске књижевности са 
компаратистиком и теоријом књижевности
УСЛОВИ: Потребна документација за пријављивање на конкурс: уз пријаву на 
конкурс кандидати достављају: а) ако се пријављују на конкурс за наставника 
(сва звања) -универзитетског професора: оверену фотокопију дипломе док-
тора наука; биографију састављну на основу упитника који се може преузети 
са веб сајта Факултета (www.ff.uns.ac.rs/fakultet/formulari_za_pisanje_referata 
образац пријаве на конкурс за избор у звање универзитетског наставника) у 
папирном облику и на CD-у; податке о досадашњем раду, списак стручних и 
научних радова као и саме радове.

б) Ако се пријављују на конкурс за асистента или вишег наставника вешти-
на: оверену фотокопију дипломе о завршеним основним и мастер студијама 
или магистарским студијама; потврду да су уписани на докторске студије или 
потврду да је тема докторске дисертације одобрена (за кандидате који заврш-
вају докторат по раније важећим прописима, биографију састављену на осно-
ву упитника који се може преузети са веб сајт Факултета (www.ff.uns.ac.rs/
fakultet/formulari_za_pisanje_referata, извештај за избор у звање сарадника) у 
папирном облику и на CD-у; податке о досадашњем раду; списак стручних и 
научних радова као и саме радове.

в) Ако се пријављују на конкурс за асистента са докторатом: оверену фотоко-
пију дипломе  доктора наука, односно уверење о стеченом називе доктора нау-
ка, биографију састављену на основу упитника који се може преузети са веб 
сајт Факултета (www.фф.унс.ац.рс/факултет/формулари_за_писање_рефера-
та, извештај за избор у звање сарадника) у папирном облику и на CD-у; подат-
ке о досадашњем раду, списак стручних и научних радова као и саме радове.

г) Ако се пријављују на конкурс за сарадник у настави или лектор, оверену 
фотокопију дипломе о завршеним основним студијама; потврду да су уписа-
ни на одговарајуће мастер академске студије (само за сарадника у настави); 
биографију састављену на основу упитника који се може преузети са веб сајт 
Факултета (www.ff.uns.ac.rs/fakultet/formulari_za_pisanje_referata, извештај за 
избор у звање сарадника) у папирном облику и на CD - у; податке о доса-
дашњем рад, списак стручних и научних радова као и саме радове. 

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разма-
трање. Пријаве са доказима о испуњавању услова доставити на адресу: Фило-
зофски факултет Нови Сад, Др Зорана Ђинђића 2.

СРЕДЊА САОБРАЋАЈНА ШКОЛА У НОВОМ САДУ
21000 Нови Сад, Радничка 20

тел. 021/52-91-47
моб. 0643276905

e-mail: konkurs.srednjasaobracajna@gmail.com

Наставник стручних предмета - ваздушни 
саобраћај

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене члановима 8. и 
120. Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” 
бр. 72/09, 52/11, 55/13) и посебне услове предвиђене Правилником о врсти 
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама (“Сл. гласник РС-Просветни гласник” бр. 6/2014) дипло-
мирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, 
одсеци ваздушни саобраћај или ваздушни саобраћај транспорт. Кандидати уз 
пријаву прилажу: кратку биографију – CV, оверену фотокопију дипломе о сте-
ченој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених (оригинал или овере-
на фотокопија), уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија), 
уверење да се против кандидата не води судски поступак за дела предвиђена 
чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (не старије од  6 месеци), лекарско уверење подноси избрани кандидат, 
пре потписивања уговора о раду. Психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, о 
чему ће кандидати бити благовремено обавештени. Конкурс остаје отворен 
до 17.08.2015. године. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узима-
ти у разматрање. Пријаве са потпуном документацијом доставити на адресу: 
Средња саобраћајна школа у Новом Саду, 21000 Нови Сад, Радничка број 20.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА “ПАВЛЕ САВИЋ”

21000 Нови Сад, Шајкашка 34

Оглас објављен дана 13.05.2015. год. у публикацији “Посло-
ви”, поништава се за радно место: наставник стручних предме-
та (хемијска група) због престанка потребе за заснивањем радног 
односа. У осталом делу конкурс остаје непромењен.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 3

Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Физиологија
на одређено време 5 година

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

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи краћу биографију, 
фотокопију личне карте, доказе о испуњености услова из конкурса - оверене 
копије диплома, за клиничке предмете доказ о радном односу у здравстве-
ној установи која је наставна база Медицинског факултета, списак радова и 
публикација (у два примерка), оригинал или фотокопије радова и публика-
ција, доказе о њиховом објављивању, доказе о педагошком искуству и пози-
тивно оцењеној педагошкој активности. Доказ о некажњавању прибавиће 
Медицински факултет службеним путем. Пријаве са документацијом подносе 
се Писарници Медицинског факултета у Новом Саду, Хајдук Вељкова 3, Нови 
Сад, са назнаком: „За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. 

ПАНЧЕВО
ОШ „ДУШАН ЈЕРКОВИЋ“

26320 Банатски Карловац, Жарка Зрењанина 36

Наставник историје
са 14 часова наставе недељно (70% радног 

времена), на одређено време до повратка запосленог 
са дужности директора школе у првом мандату

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат треба 
да испуњава следеће услове: да има одговарајуће образовање у складу са 
чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013), 
односно да је: професор историје, професор историје и географије, дипломи-
рани историчар, мастер историчар, дипломирани историчар - мастер. Лица 
која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани - мастер треба 
да имају завршене основне академске студије историје. Кандидат мора да има, 
у складу са чланом 8 став 4 Закона о основама система образовања и вас-
питања, образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова. Образовно-васпитни рад у школи се остварује на 
српском језику. 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 горе наведених дисциплина. Кандидат треба да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, да има 
држављанство Републике Србије, да зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да поред краће 
биографије доставе, у оригиналу или овереном препису/фотокопији, следећу 
документацију: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству 
не старије од шест месеци, диплому или уверење о стеченом одговарајућем 
образовању; лица која су стекла академско звање мастер, односно дипломи-
рани - мастер, у обавези су да доставе диплому или уверење о завршеним 
основним академским студијама историје; доказ о поседовању образовања из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова 
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова, издат од стране одговарајуће високошколске установе, односно уве-
рење или други одговарајући документ о положеном испиту из педагогије и 
психологије у току студија или доказ о положеном стручном испиту, односно 
о положеном испиту за лиценцу. Уколико кандидат није стекао средње, више 
или високо образовање на српском језику, у обавези је да достави доказ да 
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је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске 
установе. Доказ о неосуђиваности прибавља школа службеним путем. Доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравствене способностима за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење) подноси изабрани кандидат по коначности 
одлуке о избору, а пре закључења уговора о раду. Директор врши ужи избор 
кандидата који испуњавају све услове конкурса које у року од 8 дана од истека 
рока за подношење пријава упућује на претходну психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих поступака. О датуму провере 
психофизичких способности кандидати ће бити благовремено обавештени од 
стране школе. Директор доноси одлуку о избору кандидата у року од осам 
дана од добијања резултата психолошке процене способности кандидата за 
рад са децом и ученицима. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Додатне информације могу се добити на телефон: 013/651-227. 
Пријаве на конкурс са траженом документацијом могу се поднети лично или 
поштом, на адресу: ОШ „Душан Јерковић“, Банатски Карловац, Жарка Зрења-
нина 36.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“НАША РАДОСТ” КОВИН

26220 Ковин, Трг Жарка Зрењанина 10
тел. 013/742-812

Васпитач 
на одређено време до повратка раднице са 

неплаћеног одсуства 

Васпитач
на одређено време до истека мандата директора

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање - стечено одговарајуће 
високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), 
по пропису који одређује високо образовање почев од 10. септембра 2010. 
године, на основним студијама у трајању од најмање четири године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2010. године, 
високо образовање на студијама првог степена (основне академске, однос-
но струковне студије ) у трајању од три године или више образовање; 2. да 
кандидат има психофизичку и здравствену способност за рад са децом; 3. да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4. да има 
држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс приложити: извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству РС, диплому или уверење о 
стеченом образовању. Наведена документа се подносе у оригиналу или фото-
копији и морају бити уредно оверена. Уверење о неосуђиваности прибавља 
установа по службеној дужности, а уверење о психофизичкој и здраственој 
способности за рад са децом подноси изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду. Пријаве за слободна радна места послати на адресу: Трг Жарка 
Зрењанина 10, Ковин, у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији 
“Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете 
на разматрање.

ПИРОТ
ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“

Пирот

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 8 став 2 и 
чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013): да има одговарајуће високо образовање 
за наставника основне школе, педагога или психолога; да има дозволу за рад; 
да има најмање пет година рада у установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство 
Републике Србије. Изабрани кандидат је дужан да положи испит за директо-
ра у року до годину дана од дана ступања на дужност. Уз пријаву на конкурс 
кандидат подноси: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
високом образовању; оверену фотокопију дозволе за рад (лиценца); доказ о 
радном искуству на пословима образовања и васпитања; доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење, не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оргинал 
или оверена фотокопија); уверење о држављанству Републике Србије (не ста-
рије од 6 месеци, оргинал или оверена фотокопија); биографију са кратким 
прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора школе. 
Извод из казнене евиденције прибавља школа. Директор школе се бира на 
период од четири године. Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Пријаве са потребном документацијом предају се лично у 
канцеларији секретара - рачуноводства школе или поштом на адресу: Основна 
школа „Свети Сава“, Саве Немањића 2, 18300 Пирот.

ПОЖ АРЕВАЦ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ”
12000 Пожаревац, Вука Караџића 1

тел. 012/210-308

Психолог
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог или првог степена високих 
студија филозофског факултета, на студијском програму Психологија, у скла-
ду са Законом о високом образовању; поседовање опште здравствене спо-
собности; поседовање држављанства Републике Србије; да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра 
се пријава која садржи: доказ о држављанству Републике Србије (уверење 
о држављанству или извод из матичне књиге рођених - оригинали или ове-
рене копије); оверени препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању. Пријаве треба послати на адресу: Предшколска установа „Љуби-
ца Вребалов“ Пожаревац, Вука Караџића 1, са назнаком: „За конкурс“. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код директора и секретара Предшкол-
ске установе „Љубица Вребалов“ Пожаревац и путем телефона: 012/210-308.

ОСНОВНА ШКОЛА
„КРАЉ АЛЕКСАНДАР I”

12000 Пожаревац, Симе Симића 3
тел. 012/541-931

Професор италијанског језика
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, у складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС“, 11/2012). Кандидат треба да испуњава услове у складу са чланом 
120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ 
бр. 72/09, 52/11, 55/13). Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе, 
уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених, 
доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
наведена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
(„Сл. гласник РС“ бр. 55/2013) - прибавља школа. Лекарско уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима 
доставља се при закључењу уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Пријаве са траженом документацијом послати на 
адресу: ОШ „Краљ Александар I“,12000 Пожаревац, Симе Симића 3.

ПРИЈЕПОЉЕ
ОШ „СВЕТИ САВА“
36315 Баре, Сјеница

Професор разредне наставе
на одређено време до повратка радника са боловања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању, за рад у раз-
редној настави (високо образовање за наведено занимање у складу са чл. 8 
Закона о основама система образовања и васпитања и у складу са Правил-
ником о степену и врсти стручне спреме наставника, васпитача и стручних 
сарадника у основној школи), испуњавање услова из чл. 120 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања. Уз пријаву кандидат обавезно доставља: 
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, извод из матичне 
књиге рођених, уверење да је држављанин Републике Србије (не старије од 6 
месеци) и уверење о здравственој способности за рад (не старије од 6 месеци). 
Пријаве са документацијом се подносе на адресу школе, у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса у листу „Послови“.

ПРОКУПЉЕ
МУЗИЧКА ШКОЛА

„КОРНЕЛИЈЕ СТАНКОВИЋ“
18400 Прокупље, Василија Ђуровића Жарког 1

тел. 027/322-636

Директор
УСЛОВИ: лице које има одговарајуће високо образовање: на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образо-
вање почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама од најмање 
4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
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2005. године; да има образовање из психолошких, педагошких и методичних 
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова; да испуњава услове за наставника 
основне музичке школе, педагога и психолога, да има дозволу за рад, обуку 
и положен испит за директора установе (након доношења подзаконског акта 
који ће прописати програм обуке, начин и поступак полагања испита за дирек-
тора) и најмање пет година рада у установи на пословима образовања и вас-
питања након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство 
Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Уз пријаву кандидат подноси: биографске податке, радну биографију, дипло-
му или оверен препис дипломе о одговарајућем високом образовању, уверење 
о положеном стручном испиту или оверен препис (дозвола за рад), потврду о 
раду у области образовања, уверење да се не налази под истрагом, уверење 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (школа 
прибавља по службеној дужности), уверење о држављанству не старије од 6 
месеци, извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење да има психичку, 
физичку и заравствену способност за рад са децом и ученицима, не старије 
од 6 месеци - подноси се пре закључења уговора о раду, остала документа 
која могу послужити приликом доношења одлуке о избору (значајње награде, 
постигнућа из области образовања, активности на пољу стручног усаврша-
вања у последњих пет година, друштвена ангажованост). Документација се 
подноси у оригиналу или овереној фотокопији. Рок за пријаву кандидата је 15 
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“.

ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО - ПРЕХРАМБЕНА
ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
18400 Прокупље, Ћирила и Методија 1

тел. 027/324-311

Наставник за избор у звање предавача 
струковних студија за ужу научну област 

Клиничка дијагностика, патологија и 
терапија

са 40% радног времена, на одређено време од 5 
година 

2 извршиоца

Наставнк за избор у звање предавача 
струковних студија за ужу научну област 
Епизоотиологија и заразне и паразитске 

болести животиња и болести пчела
са 40% радног времена, на одређено време од 5 

година 
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају завршен факултет ветеринарске медици-
не, магистратуру или специјализацију, да имају објављене стручне радове у 
овој области, способност за наставни рад и најмање 5 година радног искуства. 
Кандидати треба да испуњавају и остале услове предвиђене чланом 64 Закона 
о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/5, 97/08, 44/10, 93/12, 
89/13 и 99/14) Статутом школе и Правилником о организацији и систематиза-
цији радних места школе. Прилози: фотокопија дипломе, биографија, списак 
радова и сами радови. Комплетну документацију у року од 8 дана доставити 
на адресу.

СМЕДЕРЕВО
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА

ОШ „СВЕТИ САВА“
11320 Велика Плана, Булевар деспота Стефана 40

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 28.01.2015. године 
поништава се у целости.

СУБОТИЦА
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Сегедински пут 9-11

Сарадник у звање асистента са докторатом, 
за ужу област Финансије

на одређено време 3 године
 
УСЛОВИ: Поред наведених услова кандидати треба да испуне и друге услове 
прописане одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, број 
76/05, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), Статута Универзитета у Новом 
Саду од 28.12.2010. године, с изменама и допунама од 23.3.2012. године, 
11.10.2012. године, 26.2.2013. године, 15.11.2013. године и 4.6.2015. године, 
Статута Економског факултета у Суботици, бр. 01-5589 од 25.11.2011. године, 
с изменама и допунама од 6.3.2013. године и 4.6.2015. године и Правилника о 
избору наставника и сарадника Економског факултета у Суботици бр. 01-141 
од 15.1.2013. године, с изменама и допунама од 7.3.2013. године.

Сарадник у звање асистента са докторатом, 
за ужу област Рачуноводство и ревизија

на одређено време 3 године

УСЛОВИ: Поред наведених услова, кандидати треба да испуне и друге услове 
прописане одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, број 
76/05, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), Статута Универзитета у Новом 
Саду од 28.12.2010. године, с изменама и допунама од 23.3.2012. године, 
11.10.2012. године, 26.2.2013. године, 15.11.2013. године и 4.6.2015. године, 
Статута Економског факултета у Суботици бр. 01-5589 од 25.11.2011. године, 
с изменама и допунама од 6.3.2013. године и 4.6.2015. године и Правилника о 
избору наставника и сарадника Економског факултета у Суботици бр. 01-141 
од 15.1.2013. године, с изменама и допунама од 7.3.2013. године.

ОСТАЛО: Уз пријаву приложити биографију са подацима о досадашњем раду, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, оверене фотоко-
пије диплома, списак радова и саме радове, потврду да лице није правоснаж-
ном пресудом осуђено за кривично дело против полне слободе, фалсифико-
вања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у 
обављању послова у високошколској установи, као и све остале доказе који 
упућују на испуњеност услова предвиђених Законом, Статутом Универзитета, 
Статутом Факултета и Правилником Факултета. Пријаве кандидата са прило-
зима подносе се Економском факултету у Суботици, Сегедински пут 9-11, у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремено 
достављене пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ 

24000 Суботица, Сегедински пут 9-11

Сарадник у звање сарадника у настави за 
ужу област Агроекономија
на одређено време од 1 године

2 извршиоца

УСЛОВИ: студент мастер академских или специјалистичких академских сту-
дија (област економија), који је студије првог степена завршио са укупном про-
сечном оценом најмање 8. Поред наведених услова, кандидати треба да испу-
не и друге услове прописане одредбама Закона о високом образовању („Сл. 
гласник РС“, број 76/05, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), Статута Универзи-
тета у Новом Саду од 28.12.2010. године, с изменама и допунама од 23.3.2012. 
године, 11.10.2012. године, 26.2.2013. године, 15.11.2013. године и 4.6.2015. 
године, Статута Економског факултета у Суботици, бр. 01-5589 од 25.11.2011. 
године, с изменама и допунама од 6.3.2013. године и 4.6.2015. године и Пра-
вилника о избору наставника и сарадника Економског факултета у Суботици 
бр. 01-141 од 15.1.2013. године, с изменама и допунама од 7.3.2013. године.

Сарадник у звање сарадника у настави за 
ужу област Финансије

на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: студент мастер академских или специјалистичких академских сту-
дија (област економија), који је студије првог степена завршио са укупном про-
сечном оценом најмање 8. Поред наведених услова, кандидати треба да испу-
не и друге услове прописане одредбама Закона о високом образовању („Сл. 
гласник РС“, број 76/05, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), Статута Универзи-
тета у Новом Саду од 28.12.2010. године, с изменама и допунама од 23.3.2012. 
године, 11.10.2012. године, 26.2.2013. године, 15.11.2013. године и 4.6.2015. 
године, Статута Економског факултета у Суботици бр. 01-5589 од 25.11.2011. 
године, с изменама и допунама од 6.3.2013. године и 4.6.2015. године и Пра-
вилника о избору наставника и сарадника Економског факултета у Суботици 
бр. 01-141 од 15.1.2013. године, с изменама и допунама од 7.3.2013. године.
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Сарадник у звање сарадника у настави за 
ужу област Менаџмент

на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: студент мастер академских или специјалистичких академских сту-
дија (област економија), који је студије првог степена завршио са укупном про-
сечном оценом најмање 8. Поред наведених услова, кандидати треба да испу-
не и друге услове прописане одредбама Закона о високом образовању („Сл. 
гласник РС“, број 76/05, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), Статута Универзи-
тета у Новом Саду од 28.12.2010. године, с изменама и допунама од 23.3.2012. 
године, 11.10.2012. године, 26.2.2013. године, 15.11.2013. године и 4.6.2015. 
године, Статута Економског факултета у Суботици бр. 01-5589 од 25.11.2011. 
године, с изменама и допунама од 6.3.2013. године и 4.6.2015. године и Пра-
вилника о избору наставника и сарадника Економског факултета у Суботици 
бр. 01-141 од 15.1.2013. године, с изменама и допунама од 7.3.2013. године.

ОСТАЛО: Уз пријаву приложити биографију са подацима о досадашњем раду, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, оверене фотоко-
пије диплома, потврду о статусу студента на студијама другог степена, списак 
радова и саме радове, потврду да лице није правоснажном пресудом осуђе-
но за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе 
коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова 
у високошколској установи, као и све остале доказе који упућују на испуње-
ност услова предвиђених Законом, Статутом Универзитета, Статутом Факул-
тета и Правилником Факултета. Пријаве кандидата са прилозима подносе се 
Економском факултету у Суботици, Сегедински пут 9-11, у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремено достављене прија-
ве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ

24000 Суботица, Сегедински пут 9-11

Сарадник у звање асистента за ужу област 
Информациони системи и инжењеринг

на одређено време 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија одговарајуће области који је прет-
ходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање 8 и који 
показује смисао за наставни рад, односно, под истим условима, магистар нау-
ка коме је прихваћена тема докторске дисертације. Поред наведених усло-
ва, кандидати треба да испуне и друге услове прописане одредбама Закона о 
високом образовању („Сл. гласник РС“, број 76/05, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 
и 99/14), Статута Универзитета у Новом Саду од 28.12.2010. године, с изме-
нама и допунама од 23.3.2012. године, 11.10.2012. године, 26.2.2013. године, 
15.11.2013. године и 4.6.2015. године, Статута Економског факултета у Субо-
тици бр. 01-5589 од 25.11.2011. године, с изменама и допунама од 6.3.2013. 
године и 4.6.2015. године и Правилника о избору наставника и сарадника Еко-
номског факултета у Суботици бр. 01-141 од 15.1.2013. године, с изменама и 
допунама од 7.3.2013. године.

ОСТАЛО: Уз пријаву приложити биографију са подацима о досадашњем раду, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, оверене фотоко-
пије диплома, потврду о статусу студента на студијама трећег степена, однос-
но потврду да је лицу прихваћена тема докторске дисертације, списак радова 
и саме радове, потврду о томе да лице није правоснажном пресудом осуђе-
но за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе 
коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова 
у високошколској установи, као и све остале доказе који упућују на испуње-
ност услова предвиђених Законом, Статутом Универзитета, Статутом Факул-
тета и Правилником Факултета. Пријаве кандидата са прилозима подносе се 
Економском факултету у Суботици, Сегедински пут 9-11, у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремено достављене прија-
ве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ

24000 Суботица, Сегедински пут 9-11

Расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа:

Наставник у звање ванредног професора за 
ужу научну област Информациони системи 

и инжењеринг
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора информатичких 
наука. Поред наведених услова, кандидати треба да испуне и друге услове 
прописане одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, број 
76/05, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), Статута Универзитета у Новом 
Саду од 28.12.2010. године, с изменама и допунама од 23.3.2012. године, 
11.10.2012. године, 26.2.2013. године, 15.11.2013. године и 30.5.2014. године 
и 4.6.2015. године, Статута Економског факултета у Суботици бр. 01-5589 од 

25.11.2011. године, с изменама и допунама од 6.3.2013. године и 4.6.2015. 
године, Правилника о ближим условима за избор у звање наставника Уни-
верзитета у Новом Саду од 9.10.2008. године, с изменама и допунама од 
4.12.2008. године, 28.5.2009. године, 24.6.2010. године и 25.2.2013. године и 
Правилника о избору наставника и сарадника Економског факултета у Суботи-
ци бр. 01-141 од 15.1.2013. године, с изменама и допунама од 7.3.2013. године.

Наставник у звање доцента за ужу област 
Финансије

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора економских наука. 
Поред наведених услова, кандидати треба да испуне и друге услове пропи-
сане одредбама Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС” број 76/05, 
97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), Статута Универзитета у Новом Саду од 
28.12.2010. године, с изменама и допунама од 23.3.2012. године, 11.10.2012. 
године, 26.2.2013. године, 15.11.2013. године и 30.5.2014. године и 4.6.2015. 
године, Статута Економског факултета у Суботици бр. 01-5589 од 25.11.2011. 
године, с изменама и допунама од 6.3.2013. године и 4.6.2015. године, Пра-
вилника о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у 
Новом Саду од 9.10.2008. године, с изменама и допунама од 4.12.2008. године, 
28.5.2009. године, 24.6.2010. године и 25.2.2013. године и Правилника о избо-
ру наставника и сарадника Економског факултета у Суботици бр. 01-141 од 
15.1.2013. године, с изменама и допунама од 7.3.2013. године.

ОСТАЛО: Уз пријаву приложити биографију са подацима о досадашњем раду, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, оверене фотоко-
пије диплома, списак радова и саме радове, потврду о томе да лице није пра-
воснажном пресудом осуђено за кривично дело против полне слободе, фал-
сификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања 
мита у обављању послова у високошколској установи, као и све остале доказе 
који упућују на испуњеност услова предвиђених Законом, Статутом Универзи-
тета, Статутом Факултета и Правилницима Универзитета и Факултета. Пријаве 
кандидата са прилозима подносе се Економском факултету у Суботици, Сеге-
дински пут 9-11, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне 
и неблаговремено достављене пријаве неће се разматрати.

УЖИЦЕ
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 (на студијском програму 

Информационе технологије - модул 
Мултимедија и дигитална телевизија )

са 50% радног времена 

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

Професор струковних студија за ужу 
научну област Машинско инжењерство (на 
студијском програму Машинство - модул 

Производно машинство)
са 50% радног времена 

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научно звање доктора наука из науч-
не области за коју се бира, завршен машински факултет - смер Производно 
машинство, објављени научни и стручни радови, способност за наставни рад.

Асистент за ужу научну област 
Технолошко-металуршко инжењерство

са 50% радног времена, на одређено време од три 
године

УСЛОВИ: завршен технолошко-металуршки факултет, студент докторских 
студија из области за коју се бира који је претходне нивое студија завршио 
са укупном просечном оценом најмање осам или магистар наука из научне 
области за коју се бира коме је прихваћена тема докторске дисертације из 
исте области и који је претходне нивое студија 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 нау-
ка, диплому о стеченом високом образовању, списак научних и стручних радо-
ва, потврду о радном искуству у настави. Кандидати за избор у звање асис-
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тента достављају уверење о статусу студента докторских студија или диплому 
магистра наука и потврду да је прихваћена докторска дисертација. Пријаву на 
конкурс, биографију и списак објављених радова доставити на CD-у, уређено 
у MS Word-у и у штампаној форми. Услови за избор прописани су Законом о 
високом образовању, Статутом школе, Правилником о систематизацији рад-
них места и Правилником о избору наставника и сарадника. Пријаве слати на 
горенаведену адресу.

ВРШАЦ
ОШ „ОЛГА ПЕТРОВ РАДИШИЋ“

26300 Вршац, Вука Караџића 8
тел/факс: 013/801-905

Наставник биологије
за 4 часа недељно, на одређено време ради замене 

одсутног запосленог

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова наставника биологије може 
бити примљен кандидат који испуњава услове из чл. 8, 120 и 122 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 
и 55/13), односно да има стечено одговарајуће образовање према Закону о 
основама система образовања и васпитања, на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистич-
ке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 
10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године и Правилнику о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи. Лица која су стекла академско звање 
мастер, односно дипломирани мастер, треба да поседују најмање 30 ЕСПБ из 
развојно-педагошких предмета. Кандидат мора да има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; 
да поседује психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима; да поседује 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; да поседује знање јези-
ка на којем се изводи образовно-васпитни рад.

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

ЗРЕЊАНИН
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

„МИХАЈЛО ПУПИН“
Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб

Сарадник у звање сарадника у настави за 
ужу научну област Текстилно одевне науке

на одређено време од једне године

УСЛОВИ: студент мастер академских студија који је студије првог степе-
на завршио са укупном просечном оценом најмање 8. Пријаве са прилози-
ма (докази о испуњавању услова конкурса, биографија, оверене фотокопије 
диплома о одговарајућем академском звању, списак објављених научних и 
стручних радова, књиге и сами радови) подносе се факултету у року од 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови”, на адресу: Технички факултет 
„Михајло Пупин”, Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб - за конкурс. Контакт телефон: 
023/550-501.

Наука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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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

Упућен сам у Клуб за тражење посла. 
Шта могу да очекујем?

Клуб за тражење посла Национална служба за 
запошљавање је покренула и осмислила као активну 
меру тржишта рада, у функцији превенције дугороч-
не незапослености. Пројекат је првенствено намењен 
незапосленима који су запошљиви уз пружање ос-
новних услуга у области активног тражења посла, а 
којима услед недостатка радног искуства прети дуго-
рочна незапосленост. Посебна пажња се посвећује и 
групама код којих је ризик од дугорочне незапос-
лености знатно израженији, као што су технолошки 
вишкови, пролонгирано незапослени и припадници 
мањинских, социјално депривираних група.

Обука у Клубу обухвата двонедељне активности 
које имају за циљ да вас науче и оспособе да се што 
репрезентативније представите на тржишту рада и 
да наведете послодавца, добрим изгледом и садр-
жајем радне биографије и читаве документације која 
прати одређену апликацију (контактно, пропратно 
писмо, препоруке, дипломе, докази о додатном обра-
зовању и стеченим новим вештинама), да вас позове 
на разговор. Инсистира се на живим примерима са 
тржишта рада, које је вођа обуке припремио за своје 
полазнике.

Настава у учионици се одвија према методоло-
гији коју је развила НСЗ, а добићете Радну свеску, у 
којој вам је, у писаном облику, доступан комплетан 
садржај који се у Клубу обрађује. Рад у учионици 
комбинација је теоријског и радионичарског рада, 
а аплицираћете и на стварна радна места, о којима 
информације добијате у Клубу (новине, интернет, раз-
мена информација између полазника). Наиме, начин 
рада Клуба се управо и заснива на конкретним си-
туацијама, размени искустава, анализи и коментару 
одређених ситуација са тржишта рада.

Као полазници две недеље ћете похађати обуку, 
а након тога можете још четири недеље да посећујете 
Клуб и користите све услуге.

Ради се и на интервјуу са послодавцем, што по-
лазнике највише занима. Вођа припрема блок нај-
чешћих питања - пријатних и непријатних, а раз-

КЛУБ ЗА ТРАЖЕЊЕ ПОСЛА
говара се и о типовима послодаваца, али и начину 
самопредстављања. Наиме, битан је чак и положај 
тела и мимика при разговору. Бићете у прилици да 
коментаришете понашање послодаваца, али и начин 
на који се кандидат представио и да дајете сугестије.

У Клубу можете да сазнате на које се све начи-
не долази до информација. Научићете где и како да 
тражите посао и на који начин да се представите 
послодавцу, а до таквих информација се некада само-
стално тешко долази. У Клубу се анализирају огласи 
и учи како се из текста извлаче валидне информа-
ције. Такође, међу првима ћете добити информације о 
слободним радним местима, јер ћете имати слободан 
приступ интернету и припремљен списак сајтова који 
нуде информације на тржишту рада, али и дневне но-
вине које објављују огласе.

Након обуке заједно израђујемо контактно писмо, 
уз помоћ кога идемо увек корак испред других. Шаље 
се послодавцу на скривеном тржишту рада, када још 
увек немамо оглашено радно место, али имамо наз-
наку, најаву.

У Клубу често „гостују“ и послодавци, који ће вам 
пренети своја искуства при запошљавању нових рад-
ника и уопште у руковођењу запосленима, па ћете и 
на тај начин добити корисне информације за будуће 
активности у тражењу посла. Такође, саставни део на-
ставе у Клубу су и савети како да се добијени посао 
задржи.

Први клубови за тражење посла отворени су у 
Крагујевцу и Аранђеловцу (2004.), а данас у Србији 
успешно ради још 25 клубова за тражење посла у 23 
филијале, и то на следећим локацијама: Крагујевац, 
Аранђеловац, Ваљево, Сремска Митровица, Панче-
во, Сомбор, Лесковац, Ниш, Врање, Краљево, Београд, 
Зрењанин, Ужице, Нови Сад, Кикинда, Крушевац, Бор, 
Смедеревска Паланка, Зајечар, Чачак, Пријепоље, 
Нови Пазар, Суботица и Бачка Топола. Већина клубо-
ва је покренута у сарадњи са Европском агенцијом за 
реконструкцију (ЕАР). У претходне две године обуку 
у клубовима за тражење посла успешно је завршило 
више од 7.000 лица.
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АКТУЕЛНО   Амерички „Аметек“ отворио фабрику у Суботици

НОВА ШАНСА ЗА НЕЗАПОСЛЕНЕ

Е.С.Ердман

В.Крстић

Општина Мерошина доделила плакету Националној служби за запошљавањe

САРАДЊА - КЉУЧ УСПЕХА
Само у последњих годину дана, захваљујући сарадњи са нишком

филијалом НСЗ у фабрици „Леони“ запослено је више од 150 људи

Поводом Дана општине Мерошина, на свечаној церемонији у Дому 
културе Националној служби за запошљавање уручена је плакета 
за изузетну сарадњу и допринос развоју мерошинске општине. 

„Национална служба за запошљавање је пружила велики 
допринос у решавању једног од највећих проблема наше општине, а то је 
незапосленост. Само у последњих годину дана, захваљујући сарадњи са 
Филијалом Ниш у фабрици ‚Леони‘ је запослено више од 150 људи“, изјавио 
је приликом уручења плакете Бојан Нешић, председник општине Меро-
шина.

„Сарадња је кључ успеха, а ово признање је доказ једне добре сарадње. 
Удруженим снагама лакше се превазилазе проблеми. Надам се да ће се 
у будућем периоду запослити још више људи, а то ће свакако допринети 
даљем развоју ваше општине“, истакао је Бобан Матић, директор Филија-
ле Ниш, који је у име Националне службе за запошљавање примио плакету.

Општина Мерошина припада Нишком округу и са 15.000 становника 
спада у ред мањих општина. Сврстана је у групу девастираних подручја, 
а становништво се претежно бави пољопривредном производњом, у окви-
ру које преовладава производња воћа. Тренутно је на евиденцији НСЗ у 
општини Мерошина 2.278 незапослених, што је за 11,2 одсто мање у односу 
на почетак године.

Амерички „Аметек“, глобални 
произвођач широког спектра 
мотора, отворио је недавно по-
гон у Суботици, у којој послује 

од када је под своје окриље преузео 
„Дункермоторен“. У новоотвореном 
објекту планирано је запошљавање до 
150 људи. Свечаном отварању прису-
ствовали су представници компаније, 
градоначелник Суботице и директор 
суботичке филијале Националне служ-
бе за запошљавање.

У халама које се налазе на Бео-
градском путу тренутно ради 30 људи, 
а како се производња малих мотора за 
уређаје за кућне апарате буде развија-
ла, број запослених повећаваће се по 
фазама.

„Планирамо да годишње у Субо-
тици произведемо око милион и по 
јединица које ће бити намењене изво-
зу, првенствено на европско, а онда и 
малезијско и азијско тржиште. У зави-
сности од раста производње, размиш-
љаћемо о отварању нових погона и фаб-
ричких хала“, истакао је директор Ерик 
Шаусин. 

Свако ново радно место за Суботи-
цу је изузетно значајно, а отварање ове 
фабрике само је један од корака у плану 
да се у наредном периоду у граду от-

вори две хиљаде нових 
радних места.

„Америчка компа-
нија је крајем јануара 
изнела планове за ре-
ализацију инвестиције 
у Суботици. Верујемо 
да ће то бити једна од 
највећих инвестиција у 
граду“, рекао је градона-
челник Јене Маглаи и 

нагласио да је ово само први сегмент, 
јер компанија планира изградњу објек-
та у Слободној зони и запошљавање ве-
ликог броја људи. 

„Долазак овако велике компаније у 
Суботицу може оснажити целу заједни-
цу“, нагласио је Маглаи.

Суботичка филијала сарађује са 
фабриком „Дункермоторен“ од отва-
рања погона у привредној зони. Ком-

панија је учествовала на претходном 
Сајму запошљавања у Суботици, савет-
ници су посредовали у запошљавању 
кандидата, а однедавно се организују 
и групни разговори са кандидатима у 
просторијама НСЗ.

Компанија „Аметек“, чије је се-
диште у Филаделфији, има годишњи 
промет од 4 милијарде долара и 40 
хиљада запослених широм света. Око 
40 одсто производње прода се на аме-
ричком тржишту, а остало у Азији и 
Европи.

У новоотвореном објекту планирано запошљавање до 150 људи, док се у 
наредном периоду предвиђа отварање две хиљаде нових радних места

Компанија „Аметек“, чије 
је седиште у Филаделфији, 
има годишњи промет од 4 

милијарде долара и 40 хиља-
да запослених широм света
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У понуди 100 слободних радних места, првенствено из домена услуга, трговинске, 
грађевинске и угоститељске струке

За 24 незапослена лица одобрено готово седам милиона динара

Филијала Шабац НСЗ је 29. јуна организовала први 
Сајам запошљавања у Богатићу, који је посетило 
око 120 тражилаца посла, а учествовало је дваде-
сетак послодаваца с овог подручја. Сајам је одржан 

у просторијама Удружења предузетника општине Богатић, а 
у понуди је било око 100 слободних радних места за раднике 
различитих квалификација и занимања, првенствено из до-
мена услуга, трговинске, грађевинске и угоститељске струке.

Зоран Мартиновић, директор НСЗ, отворио је мани-
фестацију, истакавши да су од почетка године одржана 44 
сајма, на којима је учествовало 1500 послодаваца и близу 
40.000 незапослених. 

„Најважнији су ефекти, а прошле године посао је про-
нашло преко 10.000 лица која су учествовала на сајмовима“, 
истакао је Мартиновић.

Радивоје Мићић, директор Филијале Шабац НСЗ, скре-
нуо је пажњу на карактеристике локалног тржишта рада, 
истакавши да се ради о претежно пољопривредном крају 
са великим бројем неквалификованих радника. Од укупно 
3.681 лица на евиденцији Испоставе Богатић, 45,34 одсто је 
нестручних, те се у том правцу морају сагледавати и активне 
мере запошљавања. 

У оквиру манифестације одржан је и округли сто са пре-
дузетницима, на коме су презентоване услуге НСЗ, а пред-
ставници Регионалне привредне коморе Ваљева и Фонда за 
развој РС представили су своје активности и подстицајна 
средства за мала и средња предузећа. На састанку је пот-
писан и Споразум о реализацији програма јавних радова у 
општини Богатић. 

У Филијали Пријепоље НСЗ су у понедељак, 06. 
јула, додељени уговори послодавцима који су до-
били субвенције НСЗ за отварање нових радних 
места за незапослена лица и за особе са инвали-

дитетом. Уговоре је уручила Ана Пејовић, директорка 
филијале.

Субвенцију је добило 18 послодаваца, који ће запос-
лити 24 лица. За запошљавање 22 лица одобрено је уку-
пно 5,5 милиона динара, а за отварање 2 радна места за 
особе са инвалидитетом 600.000 динара.

Директорка Филијале Пријепоље је истакла значај 
активних мера запошљавања у смањењу броја незапос-
лених у општинама које покрива ова филијала.

„Надам се да ће одобрена средства помоћи посло-
давцима да унапреде своје пословање и стимулисати их 
за још ефикаснији рад, што би требало да резултира от-
варањем нових радних места“, нагласила је Ана Пејовић.

И послодавци су истакли да су добијена средства 
значајна како за унапређење њиховог пословања тако и 
за ширу друштвену заједницу и захвалили се Филијали 
Пријепоље на професионалној сарадњи и квалитетној 
стручној процени одрживости пласираних средстава.

АКТУЕЛНО   Сајам запошљавања у Богатићу

НАЈКРАЋИ ПУТ ДО ПОСЛА 

Подршка запошљавању у Пријепољу

СУБВЕНЦИЈЕ ЗА 18 ПОСЛОДАВАЦА 
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„Завршио сам за електротехнича-
ра рачунара, радио сам шест месеци и 
сада сам поново на евиденцији кладов-
ске испоставе НСЗ. Обијао сам прагове 
многих послодаваца, добијао силна 
обећања, али од посла ништа. Тренутно 
радим у једном од кафића, као конобар, 
и чекам позив из иностранства, јер ми 
је друг који ради у Бечу обећао помоћ. 
Иако ми се не иде из родног краја, при-
моран сам, јер овде не видим перспек-
тиву“, каже Стефан Владушић (23), је-
дан од 2.100 незапослених Кладовљана, 
од којих су четвртина његови вршњаци 
- пишу „Новости“.

Овако говори већина младих у 
Борском округу, јер упркос мерама 
активне политике запошљавања, прек-
валификацијама, доквалификацијама, 
субвенцијама, готово да нико у овом 
крају скоро није добио посао. Уз то, 
сталне миграције становништва и не-
довољна улагања у инфраструктуру, 

разлог су што је Кладово све празније. 
Тај тренд се тешко зауставља, иако је 
Општина Кладово за Локални акциони 
план запошљавања из буџета издвоји-
ла 2,8 милиона динара.

Кроз програм стручне праксе, 
једну од активних мера запошљавања 
Филијале НСЗ Бор, посао на одређено 
време код 12 послодаваца добило је 
14 младих. Општина Бор је Локалним 
акционим планом запошљавања за 
ову годину, као и за прошлу, издвојила 

седам милиона динара. Од те суме пет 
милиона је опредељено за самозапо-
шљавање, а остатак за ново запошља-
вање.

„Послодавац који упосли такво 
лице добио би субвенцију од 10.000 ди-
нара месечно, у трајању од годину дана. 
Међутим, његова обавеза би била да ту 

особу задржи још најмање годину дана, 
без субвенција“, каже Соња Станко-
вић, директорка борске филијале НСЗ. 

У Бору до посла најтеже долазе 
особе без квалификација, које чине 
више од 30 одсто укупног броја неза-
послених. У граду који искључиво за-
виси од РТБ „Бор“, у коме ради више од 
5.000 људи, млади готово да немају ни-
какве шансе да добију посао.

„Општина Неготин је за програме 
самозапошљавања и стручне праксе 

издвојила пет милиона динара. Ми-
нистарство за рад, борачка и социјална 
питања први пут учествује са по 2,3 
милиона динара. Овим програмима 
предвиђено је да ће посао самозапо-
шљавањем добити 30, а кроз стручну 
праксу 47 лица. Посао је код приватних 
предузетника нашло 10, а кроз програм 
самозапошљавања 17 незапослених”, 
каже Јован Миловановић, председ-
ник Општине Неготин.

Мало је средина које попут Мај-
данпека, покушавајући да зауставе 
одлив радно способног становништва и 
младих, из скромног општинског буџе-
та помажу породицама са децом, али 
се и поред тога многи млади људи од-
лучују да у потрази за послом напусте 
не само родни град, већ и земљу. 

Озбиљнијег, већег запошљавања 
нема, а кроз социјалне програме број 
лица на евиденцији незапослених ни-
како да се смањи. Иако су из буџета  
одређена средства од два милиона ди-
нара за подстицај запошљавања, више 
је него јасно да то неће озбиљније про-
менити слику са евиденеције НСЗ, где 
се број запослених већ годинама креће 
око две хиљаде. 

„Планирам да останем овде, надам 
се да ћу успети да се запослим у руд-
нику или на неком другом месту. Ако 
не успем, наредне године ћу наставити 
школовање, уписати факултет“, каже 
Милош Беловановић (19), машински 
техничар за компјутерско конструи-
сање.

АКТУЕЛНО   Како зауставити одлазак младих и школованих - Борски округ

И ГРАДОВИ СВЕ ПРАЗНИЈИ
Најтеже је особама без квалификација, које чине 30 одсто незапослених. Кроз стручну 

праксу посао добило 14 Кладовљана

„Тренутно радим у једном 
од кафића, као конобар, и 
чекам позив из иностран-

ства, јер ми је друг који ради 
у Бечу обећао помоћ. Иако 

ми се не иде из родног краја, 
приморан сам, јер овде не 
видим перспективу”, каже 

Стефан Владушић 
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АКТУЕЛНО   Делегација Министарства за људске ресурсе и социјално осигурање Народне 
Републике Кине посетила београдску филијалу Националне службе за запошљавање

НОВО ПОГЛАВЉЕ САРАДЊЕ 
Почетак преговора о сарадњи на пољу запошљавања и заштите радника и 

јачање сарадње у области социјалне сигурности

Делегација Министарства за људске ресурсе и со-
цијално осигурање Народне Републике Кине је у 
оквиру четвородневне радне посете Министарству 
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 

посетила Националну службу за запошљавање - Филијалу 
за град Београд. Кинеску делегацију је предводио заменик 
министра Јанг Џиминг (Yang Zhimingi), а посети су прису-
ствовали и представници Министарства за рад, запошља-
вање, борачка и социјална питања РС и Амбасаде НР Кине 
у Београду. 

Директорка Филијале за град Београд Љубица Ђорђе-
вић упознала је госте са радом служби у оквиру НСЗ, услу-
гама намењеним суграђанима и изазовима београдског тр-
жишта рада. 

Заменик директора НСЗ Драган Сикимић је изразио 
задовољство чињеницом да је једна од највећих земаља све-
та, не само по територији и броју становника, већ и по љу-
дима и њиховим делима, заинтересована за сарадњу са Ср-
бијом, на шта указује и посета високих званичника. Изразио 
је наду да ће се вишедеценијска добра сарадња даље развија-
ти и на институционалном нивоу, посебно у области рада и 
запошљавања.  

„Надамо се да ћемо кроз презентације, састанак и разго-
воре продубити досадашњу добру сарадњу. Не само да ћемо 
представити ситуацију на пољу запошљавања, већ ћемо 
кроз примере добре праксе презентовати предности и мо-
гућности које наша земља нуди, како бисмо дошли до нових 
инвестиција“, рекао је Сикимић.

Заменик кинеског министра за људске ресурсе и со-
цијалну сигурност Јанг Џиминг указао је да је циљ посе-
те почетак преговора о сарадњи на пољу запошљавања и 
заштите радника на раду, као и јачање сарадње у области 
социјалне сигурности. Џиминг и министар за рад, запошља-
вање, борачка и социјална питања Александар Вулин пот-
писали су писмо о намерама за сарадњу у области социјалне 
сигурности. 

„Данас почиње ново поглавље у сарадњи Србије и Кине. 
У кратком периоду смо постигли значајан напредак и моти-
висани смо за даљу сарадњу, посебно када се имају у виду 
добри политички, економски и трговински контакти две 
земље“, рекао је Џиминг и нагласио да је делегација током 
посете НСЗ имала прилику да стекне увид у функционисање 
овдашњег тржишта рада и институција попут Националне 
службе, која је кључна у овој области, а чији рад је посебно 
похвалио.  

„Нарочито је значајно што је грађанима пружена прили-
ка да иду на обуку, али и да добију новчану накнаду након 
престанка радног односа“, рекао је Џиминг и додао да је Кина 
земља која се економски веома брзо развија, при чему води 
рачуна да својим радницима обезбеди право на пристојан 
рад и побољша њихов стандард. 

„Кроз програме које спроводимо настојимо да, пре свега, 
омогућимо студентима да по завршетку факултета нађу за-
послење, али и да особама које имају потешкоћа у пронала-
жењу посла, особама са инвалидитетом и другим осетљивим 
групама обезбедимо бољу интеграцију у свет рада, затим 
радимо на унапређењу вештина наше радне снаге, посеб-
но радника који последњих година у великом броју дола-
зе из руралних средина у велике градске центре, у чему је 
кључна улога службе за запошљавање“, рекао је Џиминг и 
нагласио да је поред решавања изазова миграције руралног 
становништва, циљ кинеске владе и његовог министарства 
постизање пуне запослености и настојање да сви радници 
добију пуна права и добре уговоре о раду, који подразуме-
вају и пристојну зараду, социјално и здравствено осигурање.

„Наша министарства промовишу економски раст, па 
позивамо компаније из обе земље да крену са обостраним 
улагањима. Желимо да видимо и олакшамо већи утицај ки-
неских предузећа на развој ваше економије“, рекао је Јанг 
Џиминг.
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Незапосленост је у Немачкој и овог месеца остала на ис-
торијском минимуму, што показује да је опоравак највеће ев-
ропске привреде стабилан, саопштило је немачко Министар-
ство рада. Број регистрованих незапослених у јуну смањен je 
за 1.000, на 2,78 милиона, што је најнижи ниво од децембра 
1991., преноси агенција “Франс прес”. Аналитичари су пред-
виђали нешто већи пад броја незапослених, од око 5.000.

Стопа незапослености у јуну je мировала на 6,4 одсто, ко-
лико је износила и у мају, што је најнижи ниво од уједињења 
Источне и Западне Немачке 1990., након пада Берлинског 
зида. Без сезонског прилагођавања, укупан број незапосле-
них смањен је у јуну за 50.500, на 2,71 милион, а стопа не-
запослености смањена је на 6,2 са 6,3 одсто из маја, наводи 
немачко министарство.

ГОРЕ - ДОЛЕ   Незапосленост у Немачкој и даље пада

НА ИСТОРИЈСКОМ 
МИНИМУМУ

Број регистрованих незапослених у јуну 
смањен за 1.000 - на 2,78 милиона, што је 

најнижи ниво од децембра 1991.

Данска пооштрава закон о имигрантима
ЈАСАН ЦИЉ  - МАЊИ БРОЈ

АЗИЛАНАТА 
Нова данска мањинска влада десног центра постигла је 

свој први споразум са политичким савезницима, укључујући 
антиимигрантску Данску народну партију, са циљем да буде 
смањен број азиланата умањивањем социјалних бенефиција.

Министарка за имиграцију Ингер Стејберг изјавила је 
да се влада нада да ће резултат бити мањи број азиланата, 
додајући да је то врло јасан циљ нове владе која је ступила 
на дужност у недељу, наводи АП. Прошле године је азил у 
Данској затражило 15.000 људи, двоструко више него 2013. 
године.

Стејберг је рекла да ће убудуће социјална помоћ износи-
ти 6.000 круна (900 долара) по особи месечно, уместо 10.850 
(1.625 долара) круна, колико је износила до сада, док ће па-
рови старији од 30 година који имају децу добијати 16.640 
круна (2.500 долара) уместо 28.800 круна (4.315 долара).

„Месечни бонус од 1.500 круна (225 долара) добијаће 
имигранти који положе тест из данског језика, што значи 
да могу да траже посао и да почну да се образују“, објасни-
ла је Стејберг. Данска влада жели да се већи број странаца 
интегрише у данско друштво уместо да живе од социјалне 
помоћи.

Према званичним подацима, прва и друга генерација 
имиграната чини 12 одсто од укупно 5,6 милиона становни-
ка Данске и 16 одсто од милион људи који добијају неку врсту 
социјалне помоћи и других бенефиција, укључујући студент-
ске стипендије и породиљско боловање.

ФРАНЦУСКА

ЗАБРАНА ПЛАЋАЊА У 
КЕШУ ПРЕКО 1.000 ЕВРА  

Забрана плаћања у готовини за износ преко 1.000 
евра у Француској ступа на снагу од 1. септембра, 
објављено је у „Службеном гласнику Француске“. До сада 
су потрошачи у Француској, под условом да су францу-
ски држављани, могли да обављају куповину у кешу или 
електронским новцем у максималном износу до 3.000 
евра.

„Циљ ове мере је ограничење удела трансакција у 
економији које могу да се доведу у везу са прањем нов-
ца и утајом пореза, односно финансирањем тероризма“, 
наводи се у саопштењу француског Министарства финан-
сија.

„Превасходно желимо да смањимо удео кеша и ис-
кључимо анонимност у француској економији“, изјавио је 
министар финансија Мишел Сапен, пренео је АФП.

Окончан спор немачког синдиката и „Дојче бана“

МАШИНОВОЂЕ
ДОБИЛЕ БИТКУ 

Главни немачки синдикат машиновођа окончао је 
жесток спор са највећим железничким оператером у 
држави, који је изазвао девет штрајкова у протеклих го-
дину дана. Синдикат ГДЛ, који махом представља маши-
новође, али и остале запослене на железници, постигао 
је договор са државном компанијом „Дојче бан“, који ће 
спречити саобраћајни хаос у Немачкој, пренео је АП.

Бодо Рамелов, државни гувернер који је посредовао 
у решавању спора, рекао је да ће договор помоћи да се 
смањи оптерећење машиновођа, тако што ће се смањити 
прековремени рад и ограничити на 38 радних сати не-
дељно.

Договор подразумева и повећање плате у две фазе, 
за више од пет процената у наредној години, што је био 
један од кључних захтева синдиката.

Кинеском пензионом фонду дато је „зелено светло“ да 
инвестира на берзи, објавили су Министарство социјалне 
безбедности и Министарство финансија Кине. Фонд ће на тај 
начин одржати вредност својих средстава и бити спреман 
да одговори главном изазову - старењу кинеске популације, 
преноси кинески радио „Интернационал“.

Министарства су фонду одобрила да на берзи инвести-
ра максимално 30 одсто нето вредности капитала. Средста 
фонда на крају 2014. године износила су око 500 милијар-
ди долара. Фонд је раније новац полагао само у банке или је 
инвестирао у обвезнице, што је наилазило на критике због 
старомодног располагања средствима.

Према подацима Кинеске академије друштвених наука, 
фонд је током последњих 20 година услед инфлације изгубио 
17 милијарди долара.

Запослени у градским подручјима Кине обично током 
целог радног века уплаћују средства фонду, да би после пен-
зионисања примали накнаду у висини око половине своје 
плате, наводи се у информацији.

КИНА

ПЕНЗИОНИ ФОНД 
ИНВЕСТИРА НА БЕРЗИ 
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Велики Кинески зид, чија је изградња трајала преко 
2.000 година, изгубио је готово 30 одсто од своје ду-
жине и више није видљив голим оком из свемира, јер 
локално становништво његове цигле, камену грађу 

и плочице користи за изградњу кућа, наводи се у званичној 
студији објављеној у кинеској штампи, а преноси „Танјуг“.

У студији кинеске Агенције за државну имовину наводи 
се да је 1962 километра зида нестало, а да је 1.200 киломе-
тара овог монументалног културно-историјског здања дугог 
око 9.000 километара у веома лошем стању. Велики прилив 
туриста такође је допринео разградњи споменика, додаје се 
у извештају.

„Локално становништво које живи у околини Великог 
зида имало је обичај да користи цигле зида за градњу соп-
ствених кућа, док су поједини делови срушени или урушени 
услед ширења градова и изградње путева“, изјавио је Ченг 
Далин, експерт Комисије за проучавање Великог зида.

Прописане казне за крађу грађе са Великог зида су висо-
ке и могу да достигну вредност и до 1000 евра (5.000 јуана), 
пренео је лист „Фигаро“.

„Недостаје организација о примени регулативе о кажња-
вању“, објашњава један од челника кинеске Агенције за 
заштиту државне имовине Ђа Халин за „Глобал Тајмс“. Због 
одсуства кажњавања, поједини становници села у покрајини 
Хебеј продају плочице са зида по цени од 4,3 евра по комаду.

Велики зид није довршен, а грађен је у разним периоди-
ма, почев од 3. века пре нове ере. Процењује се, уколико се 
рачунају нестали делови као и форме од природног рељефа, 
да је дуг око 21.000 километара. Зид је вековима уништаван 
изградњом саобраћајница, фабрика и железничке пруге. Ка-
мен, цигла и остала грађа непрестано нестају са грађевине, 
што је посебно било очигледно током Културне револуције 
(1966-1977).

Док се један зид полако урушава, Кинези дуж чувеног 
Пута свиле граде импозантни зелени зид од 1,3 милијарде 
садница дрвећа, у пустињама Гоби и Такламакан. Тиме желе 
да зауздају и ублаже пешчане олује које доносе невоље се-
веру земље. Како ствари сада изгледају, Кина успева да се 
избори са својим пустињама. Грандиозни зелени зид који 
красе саднице дрвећа ради свој посао. Зеленило је сада у 
пустињама редовнија појава, а пешчане олује су проређе-

не. У једном од највећих еколошких подухвата на планети, 
отпочетом 2003. године, до 2050. биће посађено више од сто 
милијарди стабала, претежно бреста, чија ће дужина бити 
више стотина хиљада километара. Зелени појас уз Пут свиле, 
мрежу караванских путева, кинеска влада гради у партнер-
ству са Уједињеним нацијама. 

Гоби и Такламакан највећи су пешчани предели Азије. 
Отуда олује стално прашином прекривају Пекинг. Кинеске 
власти сматрају пошумљавање правим решењем, али миш-
љења о пројекту су различита. Географи су изразили сумњу 
да је сама идеја добра, док неки научници појаву већих ко-
личина падавина у Кини приписују баш смањењу пешчаних 
олуја широм северне Кине у протекле три декаде. Али Тен и 
његов сарадник Сјубин Љи наглашавају да анализа падави-
на, сателитски снимци и индекс пешчаних олуја показују да 
је зелени зид донео побољшања. 

Противници зеленог зида, као што је Хонг Ђанг са Уни-
верзитета Хаваја у Манои, упозорили су да ће природа због 
интензивног, готово агресивног пошумљавања узвратити 
ударац. Он је убеђен да природу ваља пратити, а не контро-
лисати, па је неопходно оставити места и за пустиње. Тен 
предлаже да се уместо шума саде трава и жбуње, јер су ефи-
каснији против ерозије.

САЗНАЈТЕ ВИШЕ   Распада се једно од седам светских чуда

КИНЕСКИ ЗИД НЕСТАЈЕ
Око 30 одсто Кинеског зида, односно 1962 километра грађевине, нестало је јер 

локално становништво продаје украдену грађу или је користи за изградњу кућа

Кинези дуж чувеног Пута свиле граде импо-
зантни зелени зид од 1,3 милијарде садница 
дрвећа, у пустињама Гоби и Такламакан …

 Афрички зелени зид
   Угледајући се на Кинески зид, 11 афричких земаља ре-
шило је да заустави ширење пустиња које су извор сиро-
маштва и свакојаких мука. Тако су 2002. осмислили ве-
лики зелени зид, то јест бацили се на стварање зеленог 
појаса широког 15 километара, који ће одвајати зеленило 
средишње Африке од пешчане Сахаре. Зид дуг 7.775 ки-
лометара простире се дуж 11 земаља. Природа је у по-
шумљеним деловима почела да се буди, а земље бележе 
пад броја оболелих, јер се људи боље хране и на трпези 
имају своје поврће и воће. Храна, сем здравља, доноси и 
економски бољитак.

 Кинески зид старији од Христа
   И даље се воде расправе да ли је Кинески зид видљив 
из свемира, али било како било, није баш познато да је та 
грађевина некад била дугачка незамисливих 7.300 кило-
метара, од којих је данас очувано 2.000 километара. Иако 
су први делови изграђени већ у 7. веку пре Христа, већи 
део потиче из доба династије Минг, која је Кином владала 
од 14. до 17. века.
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Београд 
Гундулићев венац 23-25  
тел. 011/2929-100, 2929-000

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

Зрењанин 
Сарајлијина 4 
тел. 023/519-800

Кикинда 
Доситејева 24 
тел. 0230/411-700

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

Вршац 
Феликса Милекера 21 
тел. 013/802-400

Сомбор 
Апатински пут 1 
тел. 025/464-000

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

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

Крагујевац 
Светозара Марковића 37 
тел. 034/505-500

Јагодина 
Љубише Урошевића 16 
тел. 035/201-011

Ниш 
Ратка Вукићевића 3 
тел. 018/501-200

Пирот 
Кнеза Милоша 59 
тел. 010/305-000

Прокупље 
Цара Лазара 49 
тел. 027/320-000

Бор 
7. јула 29 
тел. 030/453-100

Зајечар 
Николе Пашића 77 
тел. 019/444-500

Ваљево 
Владике Николаја 1 
тел. 014/295-600

Врање 
Тодора Шпанца 1 
тел. 017/407-100

Краљево 
Цара Душана 78 
тел. 036/302-000

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

Крушевац 
Балканска 33 
тел. 037/412-501

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

Пожаревац 
Шумадијска 31 
тел. 012/538-100

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

Ужице 
Железничка 22 
тел. 031/590-600

Пријепоље 
Санџачких бригада 11 
тел. 033/719-011

Чачак 
Жупана Страцимира 35 
тел. 032/303-700

Шабац 
Масарикова 31 
тел. 015/361-700

Лозница 
Кнеза Милоша 3 
тел. 015/879-700

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

АДРЕСЕ ФИЛИЈАЛА НСЗ

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

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

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Косовска Митровица  
Дрварска 10 
тел. 028/423-090

Позивни центар 
0800 300 301
(позив је бесплатан)


