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ТЕМА БРОЈА - Оживљавање задругарства у Србији. Регистровано тек 
нешто више од четири хиљаде задруга, али само половина je активнa. 
Запошљавањем високостручних кадрова и већег броја незапослених у 
селима, решио би се још један горући проблем у нашој земљи - питање 

незапослености
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УВОДНИК

ПОСЛОВИ
Ако би вам данас неко рекао да ће се ваша радна књи-

жица до пензије шетати на 19 адреса, ни оптимизам вам не 
би дозволио да у то поверујете. Да то ипак није податак из 
СФ романа, већ резултат недавних истраживања спроведе-
них у земљама ЕУ, можете проверити на страни Лакше до 
посла. До 2025. године 20 одсто популације у Великој Брита-
нији сваке године мењаће занимање, а у будућности сваки 
радник током радног века промениће у просеку 19 послова. 
Американци су нешто опрезнији и сматрају да ће та бројка 
бити нешто нижа - седам до десет. Колико смо близу или да-
леко од тог броја, није неопходна обимна научна апаратура 
да би се доказало.  

Врућа септембарска тема запослених била је минимал-
на цена рада. Она и на страни Актуелно остаје непромењена 
и у наредној години: радни сат 121 динар. Међутим, ни то 
није гаранција да ће бити исплаћен, јер у неким фирмама 
радницима исплаћују плате од свега 17.000 или 18.000 ди-
нара, док око 150.000 радника у Србији ради у оквирима 
минималне зараде. Србија се тако по висини минималне ме-
сечне зараде налази на самом зачељу у региону. Многи виде 
решење у томе да се минималац не опорезује.

И док је то у Србији тек на нивоу предлога под тачком 
„разно“, за три милиона француских домаћинстава која до 
сада нису била обухваћена пореским олакшицама, биће 
смањен порез на доходак у 2016., потврдио је француски 
министар финансија. Највише ће од тога имати користи сам-
ци и брачни парови који припадају средњој класи. На истој 
страни Горе - Доле информација да у Хрватској - у којој је 
стотине хиљада људи без посла - нико није заинтересован 
да бере јабуке, иако је предвиђена дневна зарада 26 евра.

Прошле недеље у Новом Пазару отворена је фабрика 
„Мода кампања“. Посао је добило 50 радника. До краја го-
дине планирано је запошљавање још 80 људи. Фабрика се 
налази у новопазарском селу Беле Воде. Један од начина 
да људи остану на земљи, али и да добију посао у фабрици. 
Шире на стани Привреда.

Највећу запосленост региструје сектор прерађивачке 
индустрије и трговине, сазнајемо у интервјуу са Ђорђем 
Лукачем, директором Филијале НСЗ Панчево, али и да 
забрињава смањење запослености у сектору приватних 
предузетника, где је регистровано 518 лица мање у односу 
на исти период претходне године.

Научнотехнолошки парк Београд биће центар идеја, 
науке, бизниса и посла. Овај парк науке на Звездари распи-
сао је јавни позив за пријем чланова. Планирано је да се за 
три године у комплексу нађе 80 технолошко-развојних пре-
дузећа са више од 1.000 младих образованих људи. Детаљ-
није на страни Актуелно, а о процедури за пријављивање на 
адреси www.entepark.rs.

Сазнајте више на страни истог наслова, зашто су пре-
дузетништво и запосленост у Србији најслабија карика, док 
се, с друге стране, налазимо на високом седмом месту по 
критеријуму образовање и вештине. То су резултати Свет-
ског економског форума (СЕФ), који је објавио први извештај 
о инклузивном расту у свету ради унапређења животног 
стандарда целог друштва. 

У Италији су у последњих неколико година формиране 
тзв. радничке задруге, чији су чланови незапослена лица. 
Посредством ових задруга запослено је више од 400.000 
људи. Нацртом закона о задругарству покушава се њи-
хово оживљавање и у Србији, тако да не буду ближе само 
тржишту, већ и широком простору запошљавања не само 
високостручних кадрова, већ и већег броја незапослених у 
селима Србије.

Милош Чолић
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ПРИВРЕДА   Отворена фабрика „Мода кампања“ у Новом Пазару

ПОВРАТАК НА ТЕКСТИЛНУ МАПУ
У новој фабрици у насељу Беле Воде посао добило 50 радника. До краја године планирано запошљавање још 

80 људи

Министар трговине, туризма 
и телекомуникација Расим 
Љајић и власник италијанске 
компаније Анђело Амирати 

свечано су отворили фабрику текстила 
„Мода кампања“ (Moda campania), у на-
сељу Беле Воде код Новог Пазара, у којој 
је посао добило 50 радника, а до краја 
године планирано је запошљавање још 
80 људи. Отварању су присуствовали 
директор Националне службе за запо-
шљавање Зоран Мартиновић, пот-
председник Привредне коморе Србије 
Мирослав Милетић и градоначелник 
Новог Пазара др Мехо Махмутовић.

“Нови Пазар се вратио на велика 
врата на текстилну мапу Србије. Посеб-
но ми је драго што отварамо фабрику у 
селу, јер је то начин да људе задржимо 
и да им, поред пољопривреде, обезбе-
димо и посао у фабрици. Намера Владе 
Републике Србије и Градске управе Но-
вог Пазара је да се у наредном периоду 
створи добра пословна клима за дола-
зак нових инвеститора, чиме би држава 
субвенционисала многобројне пројекте 
и тиме подстакла отварање нових рад-
них места“, казао је Љајић и истакао да 
је у питању прва значајна инвестиција 
за цео град. 

„Овај град има капацитете када су 
у питању радна снага и опрема, те мо-
жемо дати одећу која се тражи у свету 
моде. Путеви успеха у модној индус-
трији су тешки, конкуренција је велика, 
тако да ће нам бити потребно мало вре-
мена. Имамо и помоћ локалне самоу-
праве, па се надамо да ће у Нови Пазар 
доћи још неки инвеститори из Италије“, 
рекао је Анђело Амирати, власник ком-
паније „Мода кампања“.

„Хвала инвеститорима што су пре-
познали овај део Србије као место где 
треба да улажу и раде. Сигуран сам да 
квалитет производа неће заостајати за 

оним у Италији“, нагласио је градона-
челник Новог Пазара Мехо Махмуто-
вић.

Фабрика „Мода кампања“ бави се 
производњом одеће од текстила - пан-
талона од кепера и тексас-платна. Цео 
производни асортиман намењен је 
иностраном тржишту, пре свега Ита-
лији, Словенији и Мађарској. Почетно 
улагање у ову фабрику до сада износи 
750.000 евра, а до краја 2018. године 
овај износ ће се знатно увећати. Фи-
лијала Нови Пазар НСЗ је директним 
посредовањем запослила највећи део 
радника у овој фабрици. 

А.Бојаџић

Влада одобрила социјални програм за „Застава камионе“

ОТПРЕМНИНЕ И ЗА КАМИОНЏИЈЕ

Влада Србије је три 
и по месеца након 
изјашњавања запосле-
них одобрила социјал-

ни програм за све раднике 
који уз отпремнине од 200 
евра по години стажа желе да 
напусте предузеће „Застава 
камиони“. Реализација про-
грама почеће чим Министар-
ство за рад и социјалну политику пребаци новац за отпремнине.

За добровољни одлазак из фабрике изјаснило се 190 од око 240 
радника. Да ли ће сви они заиста напустити фабрику, видеће се кад 
почне реализација социјалног програма. Постоје индиције да ће рад-
ницима који желе да напусте радна места одлазак из фабрике бити 
условљен повлачењем тужби за наплату потраживања, односно зао-
сталих зарада, што је, сматрају поједини крагујевачки синдикалци, 
нови модел кршења радничких права. 

Велики број бивших и садашњих радника „Заставе камиона“ ту-
жио је фабрику тражећи исплату заосталих зарада, а суд је, у међу-
времену, донео бројна решења која „камионџијама“ омогућавају оства-
рење тог права. Како је фабричка каса празна, судски извршитељи већ 
недељама пописују и распродају покретну имовину предузећа, што 
доводи у питање опстанак фабрике. Фабрика је део групе „Застава во-
зила“, која је крајем маја сврстана на списак 17 домаћих предузећа од 
стратешког значаја за српску привреду, те је, по том основу, заштићена 
од осталих поверилаца до средине наредне године.

Рачун у блокади има око 56.000 привред-
них субјеката, и то због дугова који су нарасли 
до 272,2 милијарде динара. Влада је упутила по-
сланицима нови Предлог закона о споразумном 
финансијском реструктурирању, који би требало 
да успостави боље односе између фирми и пове-
рилаца. У образложењу предлога закона, у који 
је „Танјуг“ имао увид, наведени су подаци На-
родне банке Србије да су на дан 30. априла били 
блокирани рачуни 29.556 правних лица и 26.239 
предузетника, због дугова од 256,7, односно 15,5 
милијарди динара. У таквим условима значајно 
се увећава и број ненаплативих кредита, односно 
кредита у доцњи дужој од 90 дана. Њихов укупан 
износ на крају септембра 2014. био је 436,7 ми-
лијарди динара или 23 одсто укупних пласмана.

Споразумно финансијско реструктурирање, 
како је наведено у образложењу, добровољно је 
вансудско реструктурирање дугова привреде 
кроз редефинисање односа између фирме у про-
блемима и поверилаца, пре свега банака, а пре-
говори се воде уз подршку Привредне коморе Ср-
бије као институционалног медијатора.

У Србији  

РАЧУН У БЛОКАДИ 
ИМА ОКО 

56.000 ФИРМИ
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Филијала Панчево НСЗ покрива територију града 
Панчева и четири јужнобанатске општине: Ковин, 
Ковачица, Алибунар и Опово. Поред испостава НСЗ 
у поменутим општинама, од 2013. године отворене 

су и две канцеларије, у Уздину и Баваништу. Тренутни број 
незапослених на евиденцији је 22.159, од тога у Панчеву 
нешто више од 11.000 лица. Одговоре на питања о стању на 
локалном тржишту рада, сарадњи са послодавцима, пројек-
тима и осталим услугама које пружа НСЗ Филијала Панчево, 
потражили смо од директора Ђорђа Лукача.

Какво је тренутно стање на локалном тржишту 
рада? 

Стање на простору панчевачке филијале има све кара-
теристике националног тржишта: релативно високу стопу 
незапослености, која је условљена како падом привредне 
активности услед економске кризе тако и великим структур-
ним проблемима у привреди региона, изазваним процесом 
транзиције који је већ у поодмаклој фази и бројним неуспеш-
ним приватизацијама, као и недовољним приливом страних 
и домаћих инвестиција. Највећу запосленост региструје сек-
тор прерађивачке индустрије и трговине. У односу на прет-
ходну годину, број запослених је смањен за 2,5 одсто. Наро-
чито забрињава смањење запослености у сектору приватних 
предузетника, где је регистровано 518 лица или 4,83 одсто 
мање у односу на исти период претходне године. 

Која занимања су најтраженија, а ко најдуже чека 
посао?

У августу 2015. Филијала Панчево регистровала је 22.075 
незапослених, што представља благо смањење у односу на 
исти период предходне године, од 1,01 одсто. Ризичне групе 
препознате Националним акционим планом запошљавања - 
млађи од 30 и старији од 50 година, технолошки вишкови, 
Роми, лица са инвалидитетом, као и лица без квалификација 

и дугорочно незапослена лица, чине језгро проблема струк-
туре незапослених у Филијали Панчево. 

Августа 2015. регистровано је 5.632 младих до 30 годи-
на, 5.768 старијих од 50 година и нешто више од 8.000 лица 
без занимања и стручне спреме. Гледајући по стручној спре-
ми, најдуже на посао чекају економски техничари, васпита-
чи, економисти, пољопривредни и прехрамбени техничари, 
професори разредне наставе, док су најтраженији професори 
немачког и француског језика, биологије и хемије, информа-
тичари, дипломирани електротехничари и дипломирани ин-
жењери машинства и архитектуре.

Да ли постоје проблеми у 
сарадњи са послодавцима и које 
услуге филијале они најчешће 
користе?

Упркос чињеници да је Град 
Панчево сертификован од стране 
НАЛЕД-а BFC SEE сертификатом, 
као градска целина са повољним 
пословним окружењем и великим 
позитивним потенцијалом за ин-
вестиције, прилив истих је изостао. 
Две значајне инвестиције тичу се 
општине Алибунар - отварање фа-
брике обуће „Парилаб“, која ће до 
краја године запослити око 200 лица 
са евиденције Филијале Панчево, 

ПОСУСТАЈУ ПРИВАТНИ 
ПРЕДУЗЕТНИЦИ

Највећу запосленост региструје сектор прерађивачке индустрије и трговине. 
Забрињава смањење запослености у сектору приватних предузетника, где 

је регистровано 518 лица мање у односу на исти период претходне године. У 
Алибунару се отвара фабрике обуће „Парилаб“, која ће до краја године запослити 

око 200 лица са евиденције Филијале Панчево

Ђорђе Лукач, директор Филијале 
Панчево Националне службе за 
запошљавање

У августу Филијала Панчево регистровала 
22.075 незапослених, што представља благо 
смањење у односу на исти период претходне 

године, од 1,01 одсто

Јужнобанатски округ Број незапослених (август 2015.)

Алибунар 2.956

Ковачица 3.237

Ковин 3.811

Опово    991
Панчево 11.080

УКУПНО 22.075
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користећи услугу директног посредовања, а у рубном делу 
подручја у надлежности филијале, према Смедереву, фински 
инвеститор отворио је фабрику каблова ПКЦ „Вајаринг сис-
темс“ (PKC Wiring Systems). Користећи услуге наше филијале, 
као што су регрутовање и селекција, овај послодавац ће за-
послити око 150 лица са територије општине Ковин.

Како бисте окарактерисали сарадњу са локалном 
самоуправом?

Локалне самоуправе препознале су проблем незапос-
лености као један од горућих. За потребе локалних акцио-
них планова запошљавања у 2015. години су издвојиле 27,5 
милиона динара, које ће пласирати у активне мере, уз суфи-
нансирање из буџета Републике Србије. Град Панчево је ове 
године био посебно заинтересован за развој предузетништва, 
определивши чак до 500.000 динара по предузетнику. Поред 
тога, град је издвојио и 25 милиона динара за јавне радове, 
а та сума ће, заједно са нешто више од 10 милиона динара 
од НСЗ, бити довољна за радно ангажовање чак 400 лица. 
Општина Опово издвојила је 375.000 динара за јавне радове, 
а Ковин 2,2 милиона за стручну праксу и јавне радове. 

Наша филијала пружа техничку подршку у реализацији 
ових мера, у складу са потписаним споразумима.

Какви су резултати сарадње са Покрајинским се-
кретаријатом за привреду, запошљавање и равноправ-
ност полова?

Већ дужи низ година Филијала Панчево има добру са-
радњу са Покрајинским секретаријатом за привреду, запо-
шљавање и равноправност полова. Као резултат те сарадње 
у 2014. години 50 лица је отворило своје фирме, а 46 посло-
даваца је запослило 79 лица преко програма новог запо-
шљавања. У те сврхе је утрошено 18,4 милиона динара. И ове 
године су расписани јавни позиви за активне мере, тако да 
су до сада 32 лица започела сопствени посао, а 40 лица се 
запослило преко програма новог запошљавања. До сада је 
за реализацију ових мера утрошено 10,7 милиона динара, а 
нове одлуке се тек очекују. Са друге стране, по републичким 
јавним позивима за ове мере до сада је утрошено 15,2 мили-
она динара.

На који начин се подстиче запошљавање припад-
ника ромске националности?

Филијала Панчево је и ове године укључена у пројекат 
Европске подршке за инклузију Рома. Мобилни тимови за 
инклузију Рома - радна тела локалних самоуправа, форми-
рани су у циљу јачања сарадње међу службеницима у локал-
ним институцијама. Тимови иду у посете ромским насељи-
ма и пружају заједничку подршку и помоћ. Формирани су 

у 20 пилот општина, између осталог и у Панчеву и Ковину. 
За годину дана од потписивања уговора са локалним само-
управама, мобилни тимови су постигли запажене резултате, 
а чланови су прошли кроз бројне едукације, чиме је обезбеђе-
но успостављање процедура и механизама за бољу међусек-
торску сарадњу на локалу, како би се крајњим корисницима 
омогућила доступност услуга и остваривање права.

Какви су ефекти сајмова запошљавања?
Филијала Панчево традиционално организује сајмове 

запошљавања за које влада велико интересовање. И ове годи-
не одржана су два сајма запошљавања, у Панчеву и Ковину, 
на којима је учествовало 57 послодаваца који су понудили 
500 радних места. Око 1500 незапослених је позвано да посе-
те сајам како би оставили своје биографије и разговарали са 
послодавцима. Када је реч о ефектима сајмова, можемо рећи 
да се око 27 одсто лица запосли управо на овај начин. 

Тржиште рада захтева стално учење и стицање 
нових вештина. Које су обуке најтраженије?

У текућој години су реализоване обуке из 2014. године, 
и то обука за геронтодомаћице, обука за кројење и шивење и 
обука за руковаоце грађевинским машинама, којима је обух-
ваћено 25 лица, док је пет особа са инвалидитетом завршило 
обуку за вођење пословних књига. Обуке су трајале до три 
месеца, у зависности од занимања, а сарадња са извођачима 
је била веома добра.

За ову годину планиране су обуке из енглеског и немач-
ког језика, затим обука за рад у Аutocad-у, обука за вођење 
пословних књига, као и за руковање грађевинским машина-
ма, које ће свакако помоћи полазницима да буду конкурент-
нији на тржишту рада. 

У којој мери сте задовољни постигнутим резулта-
тима?

Близина изузетно активног тржишта рада какво је бео-
градско, омогућава дневну миграцију радне снаге са тери-
торије готово целе филијале, што знатно релаксира причу о 
незапослености у панчевачкој филијали. Ипак, ефективно 
решење треба тражити у повећању динамизма и потенција-
ла локалног тржишта, покретању привредних токова и дола-
ску инвестиција. Охрабрује нас што се инвеститори обраћају 
нашој филијали, на основу чега ценимо да смо делом испу-
нили визију целе Националне службе за запошљавање и да 
прерастамо у модеран јавни сервис који је окренут својим 
клијентима.

Међу незапосленима у августу регистровано 
5.632 младих до 30 година, 5.768 старијих од 50 

година и нешто више од 8.000 лица без зани-
мања и стручне спреме

Ивана Мучибабић

 Самоуслужне станице
   
  Самоуслужне станице ће у великој мери унапредити ква-
литет услуга. Биће постављене у Ковину, Ковачици и Пан-
чеву (месне заједнице Омољица и Качарево). Циљ је рас-
терећење администрације, брже пружање сета услуга за 
тражиоце посла, као и могућност приступа интернету и ко-
ришћења рачунара за особе којима је то иначе недоступно.

Филијала је током 2015. на локалном 
тржишту интервенисала сетом мера 

активне политике запошљавања, у које су се 
до сада укључила 42 лица
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Јавна расправа о Нацрту закона о задругама почела је 
4. и трајаће до 24. септембра. Циљ је да се новим прописом 
превазиђу застарела решења донета деведесетих година, у 
потпуно другачијим друштвено-економским околностима, 
како би се створио одговарајући правни оквир за поновно 
оживљавање земљорадничког, али и других објеката задру-
гарства у Србији. 

Помоћница министра привреде Катарина Обрадовић 
Јовановић тим поводом истакла је да се задругарство у на-
шој земљи налази у веома тешком положају. 

„У овом тренутку у Србији је регистровано тек нешто 
више од четири хиљаде задруга, али заправо само половина 
представља активне задруге, што само по себи указује ко-
лики је потенцијал који не користимо. Управо из тог разлога 
Министарство привреде заједно са нашим колегама из Ми-
нистарства пољопривреде и других ресурсних министарста-
ва и задружних савеза, приступило је изради новог Закона о 
задругама“, рекла је Катарина Обрадовић Јовановић.

Законске новине

Основни циљ овог закона је да се створи нови правни ок-
вир, јасан и једноставан, за оснивање и пословање задруга, 
јер је то први корак ка оживљавању задругарства. Иако закон 
сам по себи неће решити све проблеме, важан је први корак, 
како би се могло ићи даље у проналажењу начина за олак-
шавање пословања задруга и задругара и у смислу пореског 
третмана. 

„Дакле, први и основни задатак је адекватан прав-
ни оквир, а други важан задатак који овај закон има јесте 
да коначно реши питање друштвене имовине у задругама“, 
наглашава помоћница министра привреде. Закон треба да 
поједностави оснивање и управљање задругама, јер се нацр-
том предвиђа смањење неопходног броја задругара за осни-
вање задруга, са ранијих десет на пет. 

„У многим срединама имамо пражњење села и ово 
смањење минималног броја оснивача задруга свакако је 
олакшање за формирање нових задруга. Такође, јасно је 
дефинисан оснивачки капитал код задруга које послују 
са улозима и износи свега 100 динара, тако да само осни-
вање задруга није ни компликовано ни скупо. Што се тиче 
управљања, дата је могућност да мање задруге, које имају 
20 задругара, не оснивају управне и надзорне одборе, него 
да преко скупштине и директора управљају задругом“, каже 
Катарина Обрадовић Јовановић.

Овај закон Министарство привреде не може да донесе 
само, без сарадње са министарствима пољопривреде, рада 
и омладине, посебно за област омладинског и студентског 
задругарства. 

Имајући у виду област пољопривреде и уситњеност 
пољопривредних поседа у Србији, укрупњавање, заједнички 
наступ на тржиштима, заједничка набавка, пласман произ-
вода, улагање у градњу заједничких капацитета - задруга је 
једини пут опстанка ситних пољопривредних произвођача. 

Задругарство није само за ситне пољопривредне произвођа-
че, јер од економија још већу корист могу да имају они који 
су већ велики, а задругарство и те како може да има значај-
но место, што показују резултати развијених земаља у ЕУ и 
окружењу.

Задругари и Задружни савез поздрављају коначно ре-
шење питања друштвене својине у задругама и решења која 
су садржана у Нацрту закона и задовољни су што се неке 
ствари решавају на начин који више одговара њиховим са-
дашњим потребама. На пример, једна од значајних новина је 
да улози у задругама не морају више да буду једнаки, тако 
да ће се на овај начин омогућити и веће инвестиције у посло-
вање задруга. 

Катарина Обрадовић Јовановић истакла је да предлози и 
коментари могу да буду достављени директно Министарству 
привреде, на чијем сајту се налази и текст Нацрта закона и 
упутство на који начин могу да се доставе предлози и суге-
стије.

Неискоришћен потенцијал

Задружни сектор је незаобилазни део већине национал-
них економија. Према речима проф. др Миладинa Шевар-
лића, предметног наставника Задругарства на Пољоприв-
редном факултету Универзитета у Београду, интересовање 
за овај сектор варира у зависности од нивоа привредне раз-
вијености појединих земаља, озбиљности социјалних и еко-
номских проблема са којима се суочавају, односно стањa на 
међународном тржишту.

„Од времена настанка првих задруга до данас, интересо-
вање за задруге и њихов рад кулминирало је у периоду вели-
ких економских криза, када се откривају предности задруга 
и њихови потенцијали. Експанзија активности Међународ-
ног задружног савеза у циљу промоције задруга одговара 
управо појачаном интересовању за задружни сектор, посеб-
но у земљама у транзицији. Нажалост, Србија је у овом слу-
чају изузетак, будући да не постоји чврста и континуирана 
опредељеност за развој задруга“, каже проф. Шеварлић.

Значај земљорадничког задругарства у Републици 
Србији треба, пре свега, посматрати у организацији произ-
водње на поседима земљорадника са малим газдинствима. 
Развој села је данас једино могућ ако постоје субјекти у селу 
који могу да носе такав развој, а то су, по својој суштини и 
испред свих, земљорадничке задруге, које су и у ранијем пе-
риоду показале да могу успешно да обављају своју друштве-
ну функцију у селима, пре свега да запошљавањем младих 
високостручних кадрова обезбеде критичну интелектуалну 
масу за бржи трансфер технологије у пољопривредној произ-

ТЕМА БРОЈА   Оживљавање задругарства у Србији

Имајући у виду област пољопривреде и уси-
тњеност пољопривредних поседа у Србији, 

задруга је једини пут опстанка ситних 
пољопривредних произвођача

БЛИЖИ ПОСЛУ И ТРЖИШТУ
У Србији регистровано тек нешто више од четири хиљаде задруга, али само 
половина je активнa. Запошљавањем високостручних кадрова и већег броја 

незапослених у селима, решио би се још један горући проблем у нашој земљи - 
питање незапослености
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водњи и утицај на развој културе, просвете, сеоског туризма 
и других облика живота у селу.

Запошљавањем високостручних кадрова и већег броја 
незапослених у селима решио би се још један горући проблем 
у нашој земљи, а то је питање незапослености. 

Уређивање парадокса

Положај задруга у Србији је заправо парадоксалан. Иако 
је у Уставу задружна својина дефинисана као равноправни 
облик са приватном и државном, у транзиционој пракси 
она се још увек води као друштвена. Задругари захтевају 
од надлежних да им се врати имовина која им је наопаком 

приватизацијом одузета. Професор Шеварлић је 2004. го-
дине покренуо иницијативу за доношење посебног закона 
(Lex specialis), којим би се имовина задруга која се води као 
друштвена превела у задружну. Он сматра да би то било 
праведно, економски рационално, административно најјед-
ноставније и политички најприхватљивије решење вишеде-
ценијских проблема који су настали по основу претапања 
задружне у друштвену својину у бројним интеграционим 
процесима минулих деценија.

И потрошачко задругарство у Србији има дугу тради-
цију. Прва потрошачка задруга основана је 1870. године, под 
називом Прва дружина за потрошњу у Београду, на принци-
пу самопомоћи са минималним уделима који су се могли уп-
латити у неколико рата. 

Снабдевање становништва робом широке потрошње 
била је претежна делатност набавно-продајних задруга, чији 
се број континуирано увећавао, од 621 у 1920. години на 1.918 
у 1939. години. У Главном савезу српских земљорадничких 
задруга формирана је 1929. године Главна земљораднич-
ка набављачка задруга, која је пословала „као задружни 
гросиста користећи преимућство у набавци роба по нижим 
ценама, у обављању јефтинијег транспорта и прибављању 
повољнијег кредита“. На селу су деловале земљорадничке 
набављачке задруге, које су имале карактер сеоске потро-
шачке задруге. 

Потрошачке задруге су опстајале до шездесетих година 
прошлог века, када њихову функцију преузимају класична 
трговина и одређени облици кооперације, као и синдикал-
не организације. Након 1989. године створени су законски 
услови за реафирмацију потрошачког задругарства, али је 
оживљавање овог облика задруга изостало.

Проблеми са којима су се суочавале ове задруге и који 
су онемогућавали њихов развој су: јака и нелојална конку-
ренција у раним транзиционим годинама и доминација сиве 
економије, јачање монополског положаја ланаца малопро-
дајних објеката, ограничена могућност обезбеђивања обрт-
них средстава, при чему се изразито осећало непостојање 
штедно-кредитних задруга у механизму кредитирања пот-
рошачких задруга, ускраћивање права да се прикључе по-
влашћеној групи предузећа која врше продају дефицитарних 
артикала из робних резерви… 

Функцију потрошачких задруга готово у потпуности су 
преузеле синдикалне организације, које су пословале углав-
ном без књижења промета, а затим и хипермаркети. Приме-
ра ради, прве СОС продавнице које нуде производе по нижим 
ценама за социјално угрожене категорије становништва је 
основало трговинско предузеће „Јабука“ у Београду, а не пот-
рошачки или у транзиционим земљама прикладније назва-
ни „СОС кооперативи”.

Дата могућност да мање задруге не оснивају 
управне и надзорне одборе, већ да преко дирек-

тора управљају задругом

Весна Пауновић 

 Радничке задруге чији су чланови незапос-
лена лица

   
   Главни савез српских земљорадничких задруга, осно-
ван 1895. године у Смедереву, био је један од једанаест 
националних задружних федерација које су исте године у 
Лондону основале Међународни задружни савез. Иако су 
у Србији земљорадничке задруге биле доминантне и дру-
ги облици задружног организовања имају вишедеценијску 
традицију. Штедитно-кредитне задруге спадају у најста-
рије задружне облике. Задруга за међусобно потпомагање 
и штедњу земљорадника у Вранову основана је 1894. годи-
не, на принципима задруга Рајфајзен типа.
   Занатске задруге у Србији спомињу се у првом закону 
о задругама из 1898. године. Иако је доминантна актив-
ност занатских задруга била набавка сировина, заједнич-
ка прерада и продаја финалних производа, имале су право 
„заједнички се обезбеђивати за случај болести, повреде у 
раду, старости и смрти“, што указује на њихову социјалну 
функцију, која је у мањој или већој мери присутна и код 
свих других врста задруга.
   Средином тридесетих година прошлог века било је око 
150 занатских задруга са око 7,5 хиљада чланова. У после-
ратном периоду оне деле судбину других неземљораднич-
ких облика задруга. Након неуспешних покушаја њиховог 
укалупљивања у планску привреду, препуштене су саме 
себи. 
   Прва студентска задруга „Самопомоћ“ основана је 1931. 
године у Београду, а чланови су били студенти из сиро-
машних породица. Омладинске задруге су у послератном 
периоду функционисале као вид интересног удруживања 
рада младих на повременим или привременим пословима. 
Од 1989. године њихову делатност регулишу општи зако-
ни о задругама. Прошле године су биле активне чак 484 
студентске и омладинске задруге. Законом о раду из 2006. 
године прописано је да чланови ових задруга не могу бити 
лица старија од 30 година, чиме је смањен и потенцијални 
број чланова. 
   „У Италији су у последњих неколико година формиране 
тзв. радничке задруге, чији су чланови незапослена лица. 
Посредством ових задруга запослено је више од 400.000 
људи. У Србији се онемогућава формирање задруга по ос-
нову удруживања рада незапослених лица, а има скоро 
милион незапослених радно способних људи. Зато наши 
тзв. експерти пропагирају отварање агенција за запошља-
вање од стране појединаца који убирају дебелу провизију 
ангажујући незапослене да раде физичке послове у фир-
мама које не желе да приме нове раднике у радни однос“, 
каже Шеварлић.

 Пољопривредно земљиште које користе 
земљорадничке задруге:

   
•   задружно власништво - 18.220 хектара (17%)
•   друштвена својина - 30.100 хектара (28,5%)
•   државна својина 57.459 хектара (54,3%)
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Истраживања спроведена у 
земљама Европске уније по-
казују да ће у будућности сва-
ки радник током свог радног 

века променити у просеку 19 послова. 
Американци сматрају да ће та бројка 
бити нешто нижа - седам до десет. Цео 
радни век на само једном радном месту 
- све је ређа појава. Запослени ће неко-
лико пута мењати занимање, још чешће 
ће мењати послодавце и чак задржа-
вати различите послове у исто време. 
Према истраживању, до 2025. године 20 
одсто популације у Великој Британији 
ће сваке године мењати занимање. На-
име, данас су људи много слободнији и 
храбрији, те ће мање оклевати када је 

промена професије у питању. Такође, 
расте и број високообразованих кадро-
ва, који су спремни да се додатно об-
разују.

На тржиште рада утичу и друштве-
не и културне промене. Због већих жи-
вотних трошкова многи пензионери 
ће се радно ангажовати, како би себи 
осигурали додатне приходе. Такође, 
показало се да многе вештине које за-
послени данас користе сутра више неће 
бити конкурентне, поготово за старије 
од 50 година, који имају осећај да њи-
хови послови нестају. 

Нови тренд је и све већи број људи 
који раде два посла, и то у различитим 
привредним делатностима. Послода-
вци могу очекивати да ће ускоро до-
бијати биографије кандидата који по-
седују широки распон вештина, па ће 
потенцијалне раднике процењивати 

према способностима, радије него пре-
ма радном искуству.

Како знати да је дошло време да се 
потражити нови пословни изазов? За 
промену посла најчешће се одлучујемо 
уколико смо на то присиљени. Међу-
тим, постоје показатељи који нас упозо-
равају да је дошло време да се потражи 
нови посао. 

Ако вам посао доноси довољно са-
тисфакције, само ви можете одлучити 
да ли ћете остати где јесте или ћете 
кренути даље. Међутим, уколико је 
ваш посао исцрпљујући, без изазова, 
а сложеност дневних задатака не рас-
те, ако не напредујете, осећате да вас 
колеге или шефови не поштују, нисте 
добродошли члан тима или вам је пак 
константно досадно, те уколико то траје 
месецима, стручњаци за професионал-
но усавршавање ће вам одмах рећи да 
је време за промену.

Ако размишљате о промени пос-
ла, прво размислите где видите себе у 
следећих годину дана, пет или десет го-
дина. Добро је запитати се који су ваши 
циљеви, шта волите да радите, како же-
лите да вам изгледа радни дан, који тип 

посла вам доноси истовремено и до-
вољно задовољства и довољне приходе, 
те да ли вам је биографија занимљива и 
конкурентна. 

Многи људи мењају послове сваке 
две до пет година. Нормално је осећати 
немир једном када више нема изазова 
на послу и све постане рутина. Психо-
лози кажу да запослени људи имају две 
темељне потребе: прва је да се осећа-
мо корисно, да крајњи резултат наших 
напора има неко значење, а друга је да 
смо срећни на послу. Уколико једна од 
ове две потребе није задовољена, мож-
да је време да поспремите сто и кренете 
даље.

ЛАКШЕ ДО ПОСЛА  Резултати истраживања спроведени у земљама Европске 
уније

ДО ПЕНЗИЈЕ 19 ПОСЛОВА
У будућности ће сваки радник током радног века променити у просеку 19 

послова. Американци сматрају да ће та бројка бити нешто нижа - седам до 
десет послова. До 2025. године 20 одсто популације у Великој Британији ће сваке 

године мењати занимање

 Како доћи до праксе?
   Приликом конкурисања за посао, све чешће се од кандидата очекује да имају 
мање или више радног и практичног искуства. С обзиром да се у школама и на 
факултетима не стиче овакво искуство, неопходно је да се сами потрудите да га 
обезбедите. Значај праксе није само у томе што ћете формално испунити неки 
од критеријума наведених у огласу за посао или допунити своју радну биогра-
фију, него што ћете стећи вештине које ће ваше знање и сналажљивост издићи 
изнад конкуренције и омогућити вам да добро обављате свој посао. Међутим, 
није само формално радно искуство, односно запослење, једина врста праксе. 
   Волонтирајте. Ако сте на почетку каријере, немојте да вам једино новац буде 
у глави. Прво морате да стекнете вештине и способности које ће вам омогућити 
да касније зарадите новац. Иако је волонтерски рад неплаћен, немојте гледати 
на њега као на траћење времена, него као на инвестицију у себе. 
   Укључите се у студентске/омладинске организације. Прикључивање 
овим организацијама је углавном врло једноставно и не захтева посебне ква-
лификације, те је идеално за људе без искуства. Млади који су активно учество-
вали у оваквом раду често су развили основу за професионалност у будућој 
каријери. 
   Учествујте у пројектима. Било да се ради о пројектима у школи, на факул-
тету, у оквиру локалних новина или стручних организација, прикључите им се. 
Иако је у питању можда само мали пројекат или истраживање које траје свега 
месец дана, можда ће вам управо оно донети неко битно искуство или сазнање. 
Запамтите - камен по камен...
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На основу чл. 61 став 1 тачка 12 и члана 120 Статута општине 
Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 16/2008, 
17/2012 и 3/2015), Локалног акционог плана за запошљавање за 
2015. годину и Одлуке о буџету општине Пландиште за 2015. 
годину („Службени лист општине Пландиште“, број 23/14 и 
10/15),

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНИХ РАДОВА У 

2015. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Јавни радови су мера активне политике запошљавања која 
предвиђа одобравање средстава за запошљавање незапосле-
них лица са евиденције Националне службе за запошљавање (у 
даљем тексту: Национална служба) и подразумева спровођење 
активности које предузима послодавац - извођач јавног рада, а 
које имају за циљ остварење одређеног друштвеног интереса 
(нпр. превенција и помоћ старима, санација дивљих депонија, 
уређење и изградња путева и друго).

Јавни радови се организују у циљу запошљавања првенствено 
теже запошљивих незапослених лица (инвалида, Рома и дру-
гих) и незапослених у стању социјалне потребе, очувања и уна-
пређења радних способности незапослених, као и ради оства-
ривања одређеног друштвеног интереса, са пребивалиштем на 
територији општине Пландиште

Јавне радове спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога 
одређује Општина Пландиште на основу јавног конкурса. Мак-
симална дужина трајања јавног рада је 6 месеци. Послодавац - 
извођач јавног рада подноси пријаву за спровођење јавног рада 
која садржи опис активности јавног рада (термин план) и број 
лица која се запошљавају.

II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

За спровођење јавног рада Општина Пландиште исплаћује 
послодавцу - извођачу јавног рада средства за:
• зараду незапосленим лицима,
• трошкове доласка и одласка са рада незапослених лица,
• трошковe спровођења јавних радова.

Средства намењена за спровођење јавних радова 
користе се за:
• исплату нето зараде незапосленим лицима укљученим у јавне 
радове, у висини од:
   - 18.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и 
доприноса, за лица са I и II степеном стручне спреме,
   - 20.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и 
доприноса, за лица са III и IV степеном стручне спреме,
   - 21.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и 
доприноса, за лица са V и VI степеном стручне спреме,
   - 23.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и 
доприноса, за лица са VII степеном стручне спреме;
• накнаду трошкова доласка и одласка са рада незапослених 
лица укључених у јавне радове, у висини до 1.500,00 динара по 
лицу за сваки месец ангажовања;
• накнаду трошкова спровођења јавних радова по лицу за сваки 
месец ангажовања, у висини од:
   - 1.500,00 динара за спровођење јавних радова у области 
социјалних, хуманитарних, културних и других делатности,
-   3.500,00 динара за спровођење јавних радова у области одр-
жавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и 
заштите животне средине и природе.

III ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА

Јавни радови се могу организовати и спроводити у 
областима:
- социјалних, хуманитарних, културних и других делатности: 
здравствено васпитне активности - превенција и помоћ стари-
ма, социјално угроженим лицима, особама са инвалидитетом, 
заштита и oчување културног наслеђа, послови у библиотечкој и 
туристичкој делатности, послови уноса, стварања и ажурирања 
база података у Општинској управи и други послови;
- одржавања и обнављања јавне инфраструктуре: уређење 
и изградња путева и путних појасева, насипа, канала, пруга, 
мостова, реконструкција канализационе и водоводне мреже и 
других објеката од општег интереса, уређење месних заједни-
ца, уређење ромских насеља - побољшање услова становања 
и други послови;
- одржавања и заштите животне средине и природе: санација 
дивљих депонија, чишћење и одржавање обала река, језера, 
канала, одвода, јавних површина, пошумљавање, развој еко-
лошких поседа, чување и заштита шума, река и језера, развој 
сеоског подручја, монтажа и одржавање опреме у парковима 
и јавним дечим игралиштима, помоћ за успостављање нових 
депонија - локација за сакупљање и одвођење отпада и други 
послови.

IV ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Право учествовања у поступку спровођења јавних радо-
ва имају:
- органи територијалне аутономије и јединице локалне самоу-
праве,
- јавне установе и јавна предузећа,
- привредна друштва,
- предузетници,
- задруге,
- друштвене организације,
- удружења грађана,
- месне заједнице.

Услови
Право на доделу средстава за спровођење јавног рада послода-
вац може да оствари под условом да:
- запошљава првенствено незапосленог који се теже запошљава 
или незапосленог у стању социјалне потребе;
- у пријави за јавне радове навео је детаљан опис и динамику 
активности јавног рада (термин план).

Документација за подношење пријаве:
- пријава за јавне радове на прописаном обрасцу;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уко-
лико подносилац пријаве није регистрован у АПР;
- фотографије места извођења јавног рада - за јавне радове који 
се спроводе у области одржавања и обнављања јавне инфра-
структуре и одржавања и заштите животне средине и природе 
(максимално три фотографије за сваку локацију);
- списак лица корисника услуга - за подносиоце јавних радова из 
области социјалних и хуманитарних делатности.

Општина Пландиште задржава право да тражи и друге доказе 
релевантне за одлучивање о одобравању спровођења јавних 
радова.

Начин подношења пријаве
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у три пример-
ка, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који 
се може добити у Општинској управи Општине Пландиште, у 
Канцеларији за локално-економски развој или преузети на сајту 
www.оpstina-plandiste.rs, са назнаком: За „Јавне радове 2015“, у 
року од осам дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“.

Јавни конкурс ће бити објављен на огласној табли НСЗ и оглас-
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ној табли и на сајту општине Пландиште (www.plandiste-opstine.
rs).

V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Након подношења, захтеве разматра и бодује Тим за имплемен-
тацију пројекта „Јавни радови 2015“ и даје мишљење председни-
ку општине Пландиште, који ће донети Одлуку о финансирању 
одобрених захтева у оквиру мере „Јавни радови 2015“, најкас-
није у року од 30 дана од истека рока за подношење пријава.

Провера поднетих пријава
Тим за имплементацију пројекта „Јавни радови 2015“ врши про-
веру поднетих пријава, односно проверу испуњености услова 
јавног конкурса и приложене документације. Пријаве које не 
испуњавају услове предвиђене јавним конкурсом неће се даље 
разматрати.

Бодовање поднетих пријава
Приликом бодовања пријаве за јавне радове узимају се у обзир 
следећи критеријуми: област спровођења, дужина трајања 
јавног рада, укупан планирани број незапослених лица, учешће 
локалне самоуправе, органа територијалне аутономије или дру-
гих извора у финансирању јавних радова, претходно коришћена 
средства Општине/Националне службе за јавне радове, оцена 
остварене сарадње са извођачем јавног рада по претходним 
конкурсима и процена важности поднете пријаве за спровођење 
јавног рада за локално тржиште рада за подручје филијале.

Општина Пландиште задржава право да приликом одлучивања 
по поднетој пријави изврши корекцију дужине трајања и/или 
броја лица, у складу са расположивим износом средстава.
Одлука о одобравању спровођења јавних радова
Одлуку о одобравању спровођења јавних радова доноси пред-
седник општине Пландиште, на основу мишљења Тима за 
имплементацију пројекта „Јавни радови 2015“.

VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Општина Пландиште и послодавац - извођач јавног рада 
закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе.

Документација за закључивање уговора:

- уговори о привременим и повременим пословима са незапос-
леним лицима, 
- средство обезбеђења уговорних обавеза,
- потврда о отвореном наменском рачуну,
- картон депонованих потписа и
- термин план, уколико је у поступку разматрања пријаве за 
спровођење јавног рада извршена корекција броја лица и/или 
дужина трајања пројекта.

Почетком спровођења јавног рада сматра се датум пријаве на 
осигурање, односно почетак рада првог лица ангажованог на 
јавном раду. Датум заснивања радног односа који је наведен у 
уговору о привременим и повременим пословима не може бити 
пре датума закључења уговора о спровођењу јавног рада, нити 
након 60 дана од дана доношења Одлуке о одобравању спро-
вођења јавних радова.

Средства обезбеђења уговорних обавеза

1. За предузетника:
- две истоветне бланко личне менице са једним жирантом, са 
меничним овлашћењем.

2. За правно лице:
- две истоветне бланко соло менице, са меничним овлашћењи-
ма.

У случају да је послодавац - извођач јавног рада корисник 
буџетских средстава и није у могућности да приложи меницу, 

као средство обезбеђења уговорних обавеза прилаже се изјава 
одговорног лица да су обезбеђени сви предуслови за реализа-
цију јавног рада.
Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не 
старије од 65 година, које има редовна месечна примања на име 
зараде или пензије, независно од висине примања, као и физич-
ко лице које самостално обавља своју делатност (предузетник).

VII ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац - извођач јавног рада у обавези је да:
- запосленог ангажованог на спровођењу јавног рада, задржи у 
радном односу најмање у дужини трајања уговорене обавезе; 
у случају престанка радног односа запосленог, послодавац је у 
обавези да у року од 30 дана од дана престанка радног односа 
закључи уговор о привременим и повременим пословима са дру-
гим незапосленим лицем, за преостало време трајања уговора;
- организује заштиту и безбедност на раду запослених, у складу 
са законом и захтевом стандарда за конкретне послове јавног 
рада;
- месечно врши исплату зарада запосленима у законским роко-
вима на текући рачун лица;
- месечно врши исплату накнаде трошкова за долазак и одлазак 
са рада запосленима ангажованим на спровођењу јавног рада;
- Општини Пландиште доставља доказе о уплати пореза и 
доприноса за обавезно социјално осигурање за запослене анга-
жоване на спровођењу јавног рада;
- Општини Пландиште доставља доказе о утрошку пренетих 
средстава за трошкове зараде, одласка и доласка са рада и спро-
вођења јавног рада;
- Општини Пландиште омогући контролу реализације уговорних 
обавеза и увид у сву потребну документацију и ток спровођења 
јавног рада;
- обавести Општину Пландиште о свим променама које су од 
значаја за реализацију уговора у року од осам дана од дана 
настанка промене.

У случају да послодавац - извођач јавног рада не реализује оба-
везе дефинисане уговором, дужан је да врати исплаћена сред-
ства, увећана за законску затезну камату од датума преноса 
средстава, у складу са уговором.

VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Све додатне информације могу се добити у Општини Пландиште, 
на број телефона: 013/861-033 или на сајту www.opstina-plandiste.
rs.

Рок за подношење пријаве за јавне радове је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“.

Посао се не чека, 
посао се тражи
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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

СЛОБОДНА РАДНА МЕСТА

344

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ВЛАДА

Служба за управљање кадровима 
Београд

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

Оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

Орган у коме се попуњава положај: Републичка 
дирекција за имовину Републике Србије, Београд

Положај који се попуњава:

Помоћник директора - руководилац Сектора 
за финансијско-материјалне и опште послове 

- положај у четвртој групи

Опис послова: руководи Сектором; планира, усмерава и 
надзире рад државних службеника; остварује сарадњу из 
делокруга Сектора са другим органима; врши најсложеније 
послове из делокруга Сектора; организује и координира 
рад Сектора; обавља и друге послове по налогу директора.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање 4 године 
или специјалистичким студијама на факултету; најмање 9 
година радног искуства у струци; положен државни струч-
ни испит за рад у државним органима; познавање рада на 
рачунару; држављанство Републике Србије; да учеснику 
конкурса раније није престајао радни однос у државном 
органу због теже повреде дужности из радног односа и да 
није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

У изборном поступку проверавају се: познавање 
области из делокруга Сектора за финансијско-материјал-
не и опште послове у Републичкој дирекцији за имови-
ну, стручна оспособљеност за рад на положају и вештина 
комуникације - увидом у податке из пријаве и разговором; 
познавање рада на рачунару - практичним радом на рачу-
нару или увидом у доказ о познавању рада на рачунару; 

вештина аналитичког резоновања и логичког закључи-
вања, организационе способности и вештина руковођења 
- посредно, путем стандардизованих тестова.

Трајање рада на положају и место рада: Рад на поло-
жају траје пет година, а место рада је Београд, Грачаничка 
8.

Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за под-
ношење пријаве на конкурс је 8 дана. Рок почиње да тече 
наредног дана од дана када је конкурс оглашен у перио-
дичном издању огласа Националне службе за запошља-
вање.

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

Докази који се прилажу уз пријаву на јавни кон-
курс: уверењe о држављанству; извод из матичне књи-
ге рођених; дипломa o стручнoj спреми; исправе којима 
се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и 
други акти из којих се види на којим пословима, са којом 
стручном спремом и у ком периоду је стечено радно иску-
ство); радна књижица; уверење о положеном државном 
стручном испиту (лица са положеним правосудним испи-
том уместо уверења о положеном државном стручном 
испиту достављају уверење о положеном правосудном 
испиту) и доказ о познавању рада на рачунару.

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

Лице које не достави писани доказ о познавању рада на 
рачунару подлеже практичној провери вештине рада на 
рачунару.

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

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

Лице задужено за давање обавештења о конкур-
су: Дуња Даниловић, тел. 011/313-09-69, Служба за упра-
вљање кадровима.

У Служби за управљање кадровима се може извршити 
увид у делокруг рада положаја који се попуњава.

Администрација и управа 
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Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени 
сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овере-
ној у општини или суду или од јавног бележника, биће 
одбачене. Овај оглас објављује се на интернет страници 
Републичке дирекције за имовину, на интернет страници 
Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, 
на огласној табли, интернет страници и у периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ВЛАДА

Служба за управљање кадровима 
Београд

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

Оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

Орган у коме се попуњава положај: Управа за зајед-
ничке послове републичких органа, Београд

Положај који се попуњава:

Помоћник директора - руководилац 
Сектора за информационо-комуникационе 

технологије у Управи за заједничке послове 
републичких органа - положај у петој групи

Опис послова: уководи, планира, усмерава и надзире 
рад запослених у Сектору; учествује у припреми програма 
информационог система републичких органа и организа-
ција и стара се о њиховом спровођењу; остварује сарадњу 
са републичким органима и организацијама задуженим за 
развој информационог система; учествује у раду Радних 
група за послове развоја електронске управе и инфор-
мационог друштва и сарађује са међународним органи-
зацијама и телима у процесу увођења електронске упра-
ве; израђује најсложеније пројектне задатке из области 
информационог друштва и електронске управе; стара се 
и контролише активности спровођења набавки у Сектору; 
прати начин пружања информатичких услуга републичким 
органима; подноси извештаје и друге податке о раду који-
ма се утврђује стање у извршавању послова и обавља и 
друге послове по налогу директора Управе.

Услови: стечено високо образовање из научне односно 
стручне области организационе науке или стручне области 

електротехничко и рачунарско инжењерство на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодо-
ва, мастер академским студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 
године или специјалистичким студијама на факултету; нај-
мање 9 година радног искуства у струци; положен држав-
ни стручни испит за рад у државним органима, познавање 
енглеског језика; држављанство Републике Србије; да 
учеснику конкурса раније није престајао радни однос у 
државном органу због теже повреде дужности из радног 
односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање 
шест месеци.

У изборном поступку проверавају се: познавање 
области из делокруга Сектора за информационо-кому-
никационе технологије у Управи за заједничке послове 
републичких органа, стручна оспособљеност за рад на 
положају и вештина комуникације - увидом у податке из 
пријаве и разговором; познавање енглеског језика - уви-
дом у доказ о познавању енглеског језика; вештина анали-
тичког резоновања и логичког закључивања, организацио-
не способности и вештина руковођења - посредно, путем 
стандардизованих тестова.

Трајање рада на положају и место рада: Рад на поло-
жају траје пет година, а место рада је Београд, Немањина 
22-26.

Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за под-
ношење пријаве на конкурс је 8 дана. Рок почиње да тече 
наредног дана од дана када је конкурс оглашен у перио-
дичном издању огласа Националне службе за запошља-
вање.

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

Докази који се прилажу уз пријаву на јавни кон-
курс: уверењe о држављанству; извод из матичне књи-
ге рођених; дипломa o стручнoj спреми; исправе којима 
се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и 
други акти из којих се види на којим пословима, са којом 
стручном спремом и у ком периоду је стечено радно иску-
ство); радна књижица; уверење о положеном државном 
стручном испиту (лица са положеним правосудним испи-
том уместо уверења о положеном државном стручном 
испиту достављају уверење о положеном правосудном 
испиту) и доказ о познавању енглеског језика.

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

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

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

Лице задужено за давање обавештења о конкур-
су: Дуња Даниловић, тел. 011/313-09-69, Служба за упра-
вљање кадровима.

У Служби за управљање кадровима се може извршити 
увид у делокруг рада положаја који се попуњава.

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

Овај оглас објављује се на интернет страници Управе за 
заједничке послове републичких органа, на интернет стра-
ници Службе за управљање кадровима, на порталу е-упра-
ве, на огласној табли, интернет страници и у периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ВЛАДА

Служба за управљање кадровима 
Београд

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

Оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

Орган у коме се попуњавају положаји: Министарство 
правде - Управа за сарадњу с црквама и верским заједни-
цама, Нови Београд

Положаји који се попуњавају:

1. Директор Управе за сарадњу с црквама 
и верским заједницама - положај у другој 

групи

Опис послова: руководи Управом, планира, усмерава и 
надзире рад у Управи; врши најсложеније послове из дело-
круга Управе; сарађује са државним и другим органима, 
организацијама и јавним службама; обавља и друге посло-
ве по налогу министра.

Услови: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факултету; најмање 
девет година радног искуства у струци; положен државни 
стручни испит; држављанство Републике Србије; да учес-
нику конкурса раније није престајао радни однос у држав-
ном органу због теже повреде дужности из радног одно-
са и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест 
месеци.

У изборном поступку проверавају се: познавање 
области из делокруга Управе за сарадњу с црквама и верс-
ким заједницама; познавање права Европске уније; струч-
на оспособљеност за рад на положају и вештина комуника-
ције - увидом у податке из пријаве и разговором; вештина 
аналитичког резоновања и логичког закључивања, орга-
низационе способности и вештина руковођења - посредно, 
путем стандардизованих тестова. 

Трајање рада на положају и место рада: Рад на поло-
жају траје пет година, а место рада је Нови Београд, Буле-
вар Михаjла Пупина 2.

2. Помоћник директора Управе за сарадњу 
с црквама и верским заједницама - Сектор 
за правне, финансијске и опште послове - 

положај у петој групи

Опис послова: руководи и организује рад у Сектору; пла-
нира, усмерава и надзире рад државних службеника у Сек-
тору; остварује сарадњу из делокруга Сектора са другим 
органима; врши најсложеније послове из делокруга Секто-
ра; обавља и друге послове по налогу директора Управе.

Услови: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факултету; најмање 
девет година радног искуства у струци; положен државни 
стручни испит; држављанство Републике Србије; да учес-
нику конкурса раније није престајао радни однос у држав-
ном органу због теже повреде дужности из радног одно-
са и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест 
месеци.

У изборном поступку проверавају се: познавање 
области из делокруга Сектора за правне, финансијске и 
опште послове у Управи за сарадњу с црквама и верским 
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заједницама; стручна оспособљеност за рад на положају 
и вештина комуникације - увидом у податке из пријаве и 
разговором; вештина аналитичког резоновања и логич-
ког закључивања, организационе способности и вештина 
руковођења - посредно, путем стандардизованих тестова.

Трајање рада на положају и место рада: Рад на поло-
жају траје пет година, а место рада је Нови Београд, Буле-
вар Михаjла Пупина 2.

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА ПОЛОЖАЈЕ КОЈИ СЕ ОГЛАШАВАЈУ
 
Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за под-
ношење пријаве на конкурс је 8 дана. Рок почиње да тече 
наредног дана од дана када је конкурс оглашен у перио-
дичном издању огласа Националне службе за запошља-
вање.

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

Докази који се прилажу уз пријаву на јавни кон-
курс: уверењe о држављанству; извод из матичне књи-
ге рођених; диплома о стручној спреми; исправе којима 
се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и 
други акти из којих се види на којим пословима, са којом 
стручном спремом и у ком периоду је стечено радно иску-
ство); радна књижица; уверење о положеном државном 
стручном испиту за рад у државним органима (лица са 
положеним правосудним испитом уместо уверења о поло-
женом државном стручном испиту достављају уверење о 
положеном правосудном испиту).

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

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

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

Лице задужено за давање обавештења о конкур-
су: Дуња Даниловић, тел. 011/313-09-69, Служба за упра-
вљање кадровима.

У Служби за управљање кадровима се може извршити 
увид у делокруг рада положаја у Сектору који се попуњава.

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

Овај оглас објављује се на интернет страници Министар-
ства правде, на интернет страници Управе за сарадњу с 
црквама и верским заједницама, на интернет страници 
Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, 
на огласној табли, интернет страници и у периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ВЛАДА

Служба за управљање кадровима 
Београд

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

Оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

Орган у коме се попуњава положај: Министарство 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд

Положаји који се попуњавају:

1. Помоћник министра - руководилац Сектора 
за водни саобраћај и безбедност пловидбе у 
Министарству грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре - положај у трећој групи

Опис послова: руководи Сектором; планира, усмерава и 
надзире рад државних службеника и намештеника у Сек-
тору; остварује сарадњу из делокруга Сектора са другим 
органима; врши најсложеније послове из делокруга Секто-
ра; обавља и друге послове по налогу министра.

Услови: стечено високо образовање на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мас-
тер академским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање 4 године 
или специјалистичким студијама на факултету; најмање 9 
година радног искуства у струци; положен државни струч-
ни испит за рад у државним органима; држављанство 
Републике Србије; да учеснику конкурса раније није прес-
тајао радни однос у државном органу због теже повреде 
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дужности из радног односа и да није осуђиван на казну 
затвора од најмање шест месеци.

У изборном поступку проверавају се: познавање 
области из делокруга Секторa за водни саобраћај и без-
бедност пловидбе у Министарству грађевинарства, сао-
браћаја и инфраструктуре, стручна оспособљеност за рад 
на положају и вештина комуникације - увидом у податке из 
пријаве и разговором; вештина аналитичког резоновања 
и логичког закључивања, организационе способности и 
вештина руковођења - посредно, путем стандардизованих 
тестова.

Трајање рада на положају и место рада: Рад на поло-
жају траје пет година, а место рада је Београд, Немањина 
22-26.

2. Помоћник министра - руководилац 
Сектора за ваздушни саобраћај у 

Министарству грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре - положај у трећој групи

Опис послова: руководи Сектором; планира, усмерава 
и надзире рад државних службеника у Сектору; оства-
рује сарадњу из делокруга Сектора са другим органима; 
сарађује и учествује у раду међународних ваздухопловних 
организација у вези изградње и примене међународних 
конвенција, стандарда и препорука; припрема и предузи-
ма мере за унапређење стања у ваздушном саобраћају и 
на аеродромима; врши најсложеније послове из делокруга 
Сектора; обавља и друге послове по налогу министра.

Услови: стечено високо образовање на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мас-
тер академским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање 4 године 
или специјалистичким студијама на факултету; најмање 9 
година радног искуства у струци; положен државни струч-
ни испит за рад у државним органима; познавање енглес-
ког језика; држављанство Републике Србије; да учеснику 
конкурса раније није престајао радни однос у државном 
органу због теже повреде дужности из радног односа и да 
није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

У изборном поступку проверавају се: познавање 
области из делокруга Секторa за ваздушни саобраћај у 
Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструк-
туре, стручна оспособљеност за рад на положају и вештина 
комуникације - увидом у податке из пријаве и разговором; 
познавање енглеског језика - увидом у доказ о позна-
вању енглеског језика; вештина аналитичког резоновања 
и логичког закључивања, организационе способности и 
вештина руковођења - посредно, путем стандардизованих 
тестова.

Трајање рада на положају и место рада: Рад на поло-
жају траје пет година, а место рада је Београд, Немањина 
22-26.

3. Помоћник министра - руководилац 
Сектора за инспекцијски надзор у 

Министарству грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре - положај у трећој групи

Опис послова: руководи Сектором, планира, усмерава 
и надзире рад унутрашњих јединица у Сектору и врши 
најсложеније послове из делокруга Сектора; израђује про-
грам рада и извештај о раду Сектора; остварује сарадњу 
са унутрашњим јединицама у Министарству, органима 
државне управе, јединицама локалне самоуправе и другим 
органима и организацијама; учествује у изради развојне 
стратегије и утврђивању и избору системских мера за реа-
лизацију утврђене политике; обавља и друге послове по 
налогу министра.

Услови: стечено високо образовање на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мас-
тер академским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање 4 године 
или специјалистичким студијама на факултету; најмање 9 
година радног искуства у струци; положен државни струч-
ни испит за рад у државним органима; држављанство 
Републике Србије; да учеснику конкурса раније није прес-
тајао радни однос у државном органу због теже повреде 
дужности из радног односа и да није осуђиван на казну 
затвора од најмање шест месеци.

У изборном поступку проверавају се: познавање 
области из делокруга Секторa за инспекцијски надзор у 
Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструк-
туре, стручна оспособљеност за рад на положају и вештина 
комуникације - увидом у податке из пријаве и разговором; 
вештина аналитичког резоновања и логичког закључи-
вања, организационе способности и вештина руковођења 
- посредно, путем стандардизованих тестова.

Трајање рада на положају и место рада: Рад на поло-
жају траје пет година, а место рада је Београд, Омладин-
ских бригада 1.

4. Помоћник министра - руководилац Сектора 
за просторно планирање, урбанизам и 

становање у Министарству грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре - положај у 

трећој групи

Опис послова: руководи Сектором, планира, усмерава 
и надзире рад унутрашњих јединица у Сектору и врши 
најсложеније послове из делокруга Сектора; израђује про-
грам рада и извештај о раду Сектора; остварује сарадњу са 
унутрашњим јединицама у Министарству, другим минис-
тарствима, другим органима државне управе, јединицама 
локалне самоуправе и другим органима; учествује у изра-
ди развојне стратегије Републике Србије; обавља и друге 
послове по налогу министра.

Услови: стечено високо образовање из научне однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
природно-математичких, техничко-технолошких или 
друштвено-хуманистичких наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање 4 године 
или специјалистичким студијама на факултету; најмање 9 
година радног искуства у струци; положен државни струч-
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ни испит за рад у државним органима; познавање рада на 
рачунару; држављанство Републике Србије; да учеснику 
конкурса раније није престајао радни однос у државном 
органу због теже повреде дужности из радног односа и да 
није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

У изборном поступку проверавају се: познавање 
области из делокруга рада Секторa за просторно плани-
рање, урбанизам и становање у Министарству грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктуре, стручна оспособље-
ност за рад на положају и вештина комуникације - увидом 
у податке из пријаве и разговором; познавање рада на 
рачунару - практичним радом на рачунару или увидом у 
доказ о познавању рада на рачунару; вештина аналитич-
ког резоновања и логичког закључивања, организацио-
не способности и вештина руковођења - посредно, путем 
стандардизованих тестова.

Трајање рада на положају и место рада: Рад на поло-
жају траје пет година, а место рада је Београд, Краља 
Милутина 10а.

5. Помоћник министра - руководилац Сектора 
за друмски транспорт, путеве и безбедност 
саобраћаја у Министарству грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре - положај у 
трећој групи

Опис послова: руководи Сектором, планира, усмерава 
и надзире рад државних службеника у Сектору; остварује 
сарадњу из делокруга Сектора са другим органима; врши 
најсложеније послове из делокруга Сектора; обавља и дру-
ге послове по налогу министра.

Услови: стечено високо образовање на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мас-
тер академским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање 4 године 
или специјалистичким студијама на факултету; најмање 9 
година радног искуства у струци; положен државни струч-
ни испит за рад у државним органима; држављанство 
Републике Србије; да учеснику конкурса раније није прес-
тајао радни однос у државном органу због теже повреде 
дужности из радног односа и да није осуђиван на казну 
затвора од најмање шест месеци.

У изборном поступку проверавају се: познавање 
области из делокруга Сектора за друмски транспорт, путе-
ве и безбедност саобраћаја у Министарству грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктуре, стручна оспособље-
ност за рад на положају и вештина комуникације - увидом 
у податке из пријаве и разговором; вештина аналитичког 
резоновања и логичког закључивања, организационе спо-
собности и вештина руковођења - посредно, путем стан-
дардизованих тестова.

Трајање рада на положају и место рада: Рад на поло-
жају траје пет година, а место рада је Београд, Омладин-
ских бригада 1, Општина Нови Београд.

6. Помоћник министра - руководилац Сектора 
за железнице и интермодални транспорт у 

Министарству грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре - положај у трећој групи

Опис послова: руководи Сектором, планира, усмерава и 
надзире рад државних службеника и намештеника у Сек-
тору; остварује сарадњу из делокруга Сектора са другим 
органима; врши најсложеније послове из делокруга Секто-
ра; обавља и друге послове по налогу министра.

Услови: стечено високо образовање на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мас-
тер академским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање 4 године 
или специјалистичким студијама на факултету; најмање 9 
година радног искуства у струци; положен државни струч-
ни испит за рад у државним органима; држављанство 
Републике Србије; да учеснику конкурса раније није прес-
тајао радни однос у државном органу због теже повреде 
дужности из радног односа и да није осуђиван на казну 
затвора од најмање шест месеци.

У изборном поступку проверавају се: познавање 
области из делокруга Сектора за железнице и интермодал-
ни транспорт у Министарству грађевинарства, саобраћаја 
и инфраструктуре, стручна оспособљеност за рад на поло-
жају и вештина комуникације - увидом у податке из пријаве 
и разговором; вештина аналитичког резоновања и логич-
ког закључивања, организационе способности и вештина 
руковођења - посредно, путем стандардизованих тестова.

Трајање рада на положају и место рада: Рад на поло-
жају траје пет година, а место рада је Београд, Немањина 
22-26.

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА ПОЛОЖАЈЕ КОЈИ СЕ ОГЛАШАВАЈУ
 
Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за под-
ношење пријаве на конкурс је 8 дана. Рок почиње да тече 
наредног дана од дана када је конкурс оглашен у перио-
дичном издању огласа Националне службе за запошља-
вање.

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

Докази који се прилажу уз пријаву на јавни кон-
курс: уверењe о држављанству; извод из матичне књи-
ге рођених; диплома о стручној спреми; исправе којима 
се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и 
други акти из којих се види на којим пословима, са којом 
стручном спремом и у ком периоду је стечено радно иску-
ство); радна књижица; уверење о положеном државном 
стручном испиту за рад у државним органима (лица са 
положеним правосудним испитом уместо уверења о поло-
женом државном стручном испиту достављају уверење о 
положеном правосудном испиту).

Поред наведених доказа, за положај:
- помоћник министра - руководилац Сектора за ваздушни 

Администрација и управа 
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саобраћај у Министарству грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре, учесник конкурса је у обавези да достави 
доказ о познавању енглеског језика;
- помоћник министра - руководилац Сектора за просторно 
планирање у Министарству грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре, учесник конкурса је у обавези да достави 
доказ о познавању рада на рачунару.

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

Лице које не достави писани доказ о познавању рада на 
рачунару подлеже практичној провери вештине рада на 
рачунару. Сви докази прилажу се у оригиналу или у фото-
копији која је оверена у општини или  суду или од јавног 
бележника.

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

Лице задужено за давање обавештења о конкур-
су: Дуња Даниловић, тел. 011/313-09-69, Служба за упра-
вљање кадровима.

У Служби за управљање кадровима се може извршити 
увид у делокруг рада положаја који се попуњава.

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

Овај оглас објављује се на интернет страници Министар-
ства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, на 
интернет страници Службе за управљање кадровима, на 
порталу е-управе, на огласној табли, интернет страници и 
у периодичном издању огласа Националне службе за запо-
шљавање.

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

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

На основу чл. 54. и 55. Закона о државним службеници-
ма („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 
83/05 - исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09 и 
99/14) и члана 17. Уредбе о спровођењу интерног и јавног 
конкурса за попуњавање радних места у државним орга-
нима („Службени гласник РС“, бр. 41/07 - пречишћен текст 
и 109/09), Закључка Комисије 51 број 112-15968/2014 

Оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ 

МЕСТА

I Орган у коме се радно место попуњава: Министар-
ство здравља, Београд, Немањина 22-26

II Радно место које се попуњава: 

Радно место за праћење рада здравствене 
службе у примарној здравственој заштити, 

у звању самостални саветник, Одељења 
за здравствену заштиту, Сектора за 
организацију здравствене службе

1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне области 
медицинске науке или стоматолошке науке на студија-
ма другог степена (дипломске академске студије - мас-
тер, специјалистичке академске студије, специјалистич-
ке струковне студије), односно на основним студијама у 
трајању од најмање 5 година, положен државни стручни 
испит, најмање 5 година радног искуства у струци и позна-
вање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање рада 
на рачунару - провераваће се практичним радом на рачу-
нару; стручна знања која ће се проверавати: познавање 
Закона о државној управи и Закона о здравственој заштити 
- усмено; вештина комуникације и мотивисаност - усмено.

III Место рада: Немањина 22-26, Београд

IV Адреса на коју се подноси пријава: Министарство 
здравља, 11000 Београд, Немањина 22-26, са назнаком: 
„За јавни конкурс“. 

V Лица задужена за давање обавештења: Аурелија 
Бокшан и Драгана Поповић, тел: 011/2656-330. 

VI Услови за рад на радном месту: држављанство 
Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да 
учеснику конкурса раније није престајао радни однос у 
државном органу због теже повреде дужности из радног 
односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање 
шест месеци. 

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

Администрација и управа 
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VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: 
пријава са биографијом и наводима о досадашњем рад-
ном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења 
о држављанству; оригинал или оверена фотокопија изво-
да из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипло-
ме којом се потврђује стручна спрема; оверена фотокопија 
радне књижице; оригинал или оверена фотокопија доказа 
о положеном државном стручном испиту за рад у држав-
ним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о 
радном искуству у струци (потврде послодаваца, решења 
или уговори о раду, односно акти из којих се види на којим 
пословима и са којом стручном спремом и у којем перио-
ду је стечено радно искуство). Државни службеник који се 
пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављан-
ству и извода из матичне књиге рођених подноси решење 
о распоређивању или премештају на радно место у органу 
у коме ради или решење да је нераспоређен. Уколико се уз 
пријаву на конкурс прилаже фотокопија доказа, иста мора 
бити оверена у општини, суду или код јавног бележника.

IX Место, дан и време када ће се спровести изборни 
поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, 
допуштене, потпуне и разумљиве, уз које су приложени 
сви потребни докази и који испуњавају услове за оглаше-
но радно место, провера стручне оспособљености, знања 
и вештина обављаће се почев од 15.10.2015. године, са 
почетком у 9,00 часова, у просторијама Службе за упра-
вљање кадровима, Нови Београд, Булевар М. Пупина 2 и 
у просторијама Министарства здравља, Немањина 22-26, 
Београд. О тачном датуму и времену провере учесници 
конкурса ће бити благовремено обавештени на контакте 
(бројеве телефона или адресе) које наведу у својим прија-
вама. 

Напомене: Радни однос се заснива на неодређено време. 
Кандидат који први пут заснива радни однос у државном 
органу подлеже пробном раду од 6 месеци. Кандидати без 
положеног државног стручног испита за рад у државним 
органима примају се на рад под условом да тај испит поло-
же до окончања пробног рада. 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непот-
пуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви траже-
ни докази у оригиналу или фотокопије оверене у општини 
или суду или од стране јавног бележника биће одбачене 
закључком конкурсне комисије. 

Овај оглас објављује се на веб-страници Министарства 
здравља: www.zdravlje.gov.rs, на веб-страници Службе за 
управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-упра-
ве, на огласној табли, веб-страници и периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање. 

На наведеној веб-страници Службе за управљање кадро-
вима, кандидати који конкуришу могу се упознати са опи-
сом послова за наведено радно место.

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 
МЛАДЕНОВАЦ

11400 Младеновац, Јанка Катића 6

Руководилац Групе за локални економски 
развој, Служба за скупштинске послове

на одређено време ради замене привремено 
одсутног запосленог 

УСЛОВИ: Oпшти услови које кандидат треба да испуња-
ва сходно чл. 6 Закона о радним односима у државним 
органима: да је држављанин Републике Србије, да има 
општу здравствену способност, да није осуђиван за кри-
вично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова у државном органу. Посебни услови: 
високо образовање на студијама другог степена, односно 
основним студијама у трајању од најмање четири године 
(област: друштвене науке, архитектура), три године рад-
ног стажа, положен државни стручни испит. Уз пријаву на 
оглас кандидати прилажу доказе о испуњавању посебних 
услова, и то: оверен препис или оригинал дипломе о сте-
ченој врсти и степену стручне спреме, оверену фотокопију 
радне књижице, уверење о положеном државном струч-
ном 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, лекарско 
уверење, извод из матичне књиге рођених, уверење oсно-
вног и vишег суда да се против кандидата не води кривич-
ни поступак за дела која се гоне по службеној дужности, 
доказ 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-
ном органу. Пријаве са потребним доказима, у оригиналу 
или овереној фотокопији, не старијим од 6 месеци, подно-
се се Управи ГО Младеновац, Јанка Катића 6, Младеновац, 
у року од 8 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

ЈАВНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПРИШТИНА 
Са привременим седиштем у Грачаници

38205 Грачаница бб

Директор

УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице које има 
високу стручну спрему (VII степен), најмање две године 
радног искуства и које испуњава опште услове предвиђе-
не законом. Уз пријаву на оглас као доказе о испуњености 
општих и посебних услова кандидати подносе следећу 
документацију: извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству, оверену фотокопију дипломе о заврше-
ној стручној спреми, оверену фотокопију радне књижице, 
уверење да нису под истрагом и да нису осуђивани на без-
условну казну затвора од најмање 6 месеци, личну и радну 
биографију са подацима о пословима које су обављали и 
радним резултатима. Пријаве са документацијом достави-
ти у затвореној коверти, у оригиналу или овереној фото-
копији, у року од 8 дана од дана објављивања јавног огла-
са, на адресу: Јавно стамбено предузеће Приштина, 38205 
Грачаница бб, са назнаком: „Пријава на јавни оглас” или 
лично архиви предузећа. Заинтересована лица се ради 
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информација о огласу могу обратити радним данима, од 8 
до 15 сати, на број телефона: 064/4515-786. Контакт осо-
ба: Мирослав Тодоровић. Неблаговремене и некомплетне 
пријаве и документација неће се разматрати.

КРУШЕВАЦ

СПОРТСКИ ЦЕНТАР СТАЛАЋ 
ГРАД СТАЛАЋ

37210 Ћићевац, Карађорђева 106
тел. 063/884-2819

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће услове: да 
је држављанин Републике Србије, да има VII степен стру-
чне спреме - факултет спорта и физичког васпитања, да 
нема законских сметњи за његово именовање, односно да 
против кандидата није подигнута оптужница која је ста-
ла на правну снагу, нити се води истрага против њега, да 
испуњава и остале опште услове у складу са прописима о 
раду. Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: кратка 
биографија са подацима о досадашњем радном искуству, 
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), дипло-
ма или уверење о стручној спреми, уверење да кандидат 
није осуђиван и да се против њега не води кривични посту-
пак. Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања. 
Адреса на коју се подносе пријаве: Карађорђева 106, 
37210 Ћићевац, са назнаком: „Пријава на јавни конкурс 
за именовање директора Јавне установе Спортски центар 
Сталаћ - Град Сталаћ“. Пријаве уз које нису приложени 
сви тражени докази, у оригиналу или фотокопији, оверени 
код надлежног органа, као и неблаговремене и непотпуне 
пријаве, биће одбачене закључком Управног одбора про-
тив кога није дозвољена посебна жалба. Управни одбор 
ће у року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса 
извршити избор канидата и предлог доставити оснивачу.

НОВИ С А Д

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА 
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ 

РЕСУРСИМА
Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад

тел. 021/4874-842
ljudski.resursi@vojvodina.gov.rs

На основу члана 9 Закона о радним односима у државним 
органима (“Службени гласник РС”, бр. 48/91, 66/91, 44/98 - 
др. закон, 49/99 - др. закон, 34/01 - др. закон, 39/02, 49/05 
- одлука УСРС, 79/05 - др. закон, 81/05 - испр. др. закона и 
83/05 - испр. др. закона, 23/13 - одлука УС) и члана 5 Одлу-
ке о оснивању Службе за управљање људским ресурсима 
(„Службени лист АПВ“, бр. 18/06, 3/13 и 34/14), Служба за 
управљање људским ресурсима објављује

ОГЛАС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА У

СЛУЖБИ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА

1. Орган у коме се радно место попуњава: Служба за 
управљање људским ресурсима

2. Радно место које се попуњава:

Виши стручни сарадник за студијско-
аналитичке послове

ради замене привремено одсутног запосленог, 
до његовог повратка

1 извршилац

3. Опис послова радног места: обавља прецизно 
одређене, али сложене послове у којима се применом 
утврђених метода рада, поступака или стручних техника 
прати и сагледава стање у области стручне оспособље-
ности и поседовања специфичних вештина и способности 
запослених у покрајинским органима; обавља послове у 
вези са спровођењем детаљних анализа потреба за струч-
ним усавршавањем запослених у покрајинским органима, 
прикупљањем података и информација од свих покрајин-
ских органа; обавља послове везане за праћење и пред-
лагање мера за стручно оспособљавање и усавршавање 
запослених; праћење и анализу ефеката стручног усавр-
шавања и обучавања запослених; учествује у организо-
вању семинара, наменске обуке запослених, примени 
система учења на даљину (e-learning) и слично уз анга-
жовање стручњака и правних лица која се баве стручним 
усавршавањем и обучавањем; учествује у организовању 
тренинга из области управљања људским ресурсима и 
управљања пројектима; обавља послове прикупљања 
података од покрајинских органа о кретању запослених 
од заснивања до престанка радног односа; статистички 
обрађује прикупљене податке и заводи у евиденције за 
потребе Службе; обавља послове редовног ажурирања 
података јединствене електронске базе података Централ-
не кадровске евиденције; учествује у припреми информа-
ција из области радних односа запослених у покрајинским 
органима; обавља послове у вези са расписивањем и спро-
вођењем огласа ради попуњавања радних места и учест-
вује у даљем поступку у складу са прописима; учествује у 

   Администрација и управа   

Посао се не чека, 
посао се тражи
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поступцима јавних набавки за потребе Службе, припрема 
конкурсну документацију у поступцима јавних набавки и 
врши друге послове у вези са поступцима јавних набавки и 
обавља друге прецизно одређене, али сложене послове по 
налогу директора Службе; одговоран за правилну приме-
ну утврђених метода рада, поступака и стручних техника, 
а самосталност у раду ограничена је редовним надзором 
непосредног руководиоца и његовим општим и појединач-
ним упутствима за решавање сложенијих методолошких, 
процедуралних или техничких проблема.

4. Услови потребни за запослење на радном месту: 
високо образовање у пољу друштвено-хуманистичких нау-
ка или у области интердисциплинарних, мултидисципли-
нарних, трансдисциплинарних студија стечено на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним сту-
дијама или на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на факул-
тету и најмање три године радног стажа у струци и поло-
жен државни стручни испит или на основним академским 
студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, најмање 
пет година радног стажа у струци, положен државни струч-
ни испит; стручна оспособљеност за обављање одређених 
али сложених послова; основни ниво оспособљености за 
рад на рачунару (ECDL START) и пробни рад од три месеца.

5. Посебни услови: У радни однос у државном органу 
не може бити примљено лице које је осуђивано за кри-
вично дело на безусловну казну затвора од најмање шест 
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова у државном органу.

6. Одлука о избору: Одлуку о избору између пријавље-
них кандидата доноси директор Службе за управљање 
људским ресурсима.

7. Место рада: Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16.

8. Рок за подношење пријаве на оглас: Рок за под-
ношење пријаве је 8 дана. Рок почиње да тече наредног 
дана од дана када оглас објави организација надлежна 
за послове запошљавања у огласним новинама „Посло-
ви”. Рок почиње да тече 24.09.2015. године, а истиче 
01.10.2015. године.

9. Адреса на коју се подносе пријаве: Служба за упра-
вљање људским ресурсима, Булевар Михајла Пупина 16, 
Нови Сад.

10. Име лица задуженог за давање обавештења о 
огласу: Марко Тешић, дипл. правник, 021/4874-842.

11. Докази који се прилажу: пријава на оглас у којој 
је потребно навести тачну адресу становања и контакт 
телефон; фотокопија личне карте, односно испис очита-
не биометријске личне карте; оверена фотокопија радне 
књижице; Curriculum Vitae - радна биографија; уверење о 
држављанству, не старије од шест месеци (оригинал или 
оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија); уверење о некажња-
вању издато од стране МУП-а, не старије од шест месе-

ци; доказ о одговарајућој стручној спреми (оригинал или 
оверена фотокопија дипломе); писана потврда о оспо-
собљености за рад на рачунару (ECDL START) - оригинал 
или оверена фотокопија; уверење о положеном државном 
стручном испиту за рад у органу управе (оригинал или 
оверена фотокопија); фотокопија доказа о радном стажу 
у струци (потврде, решења, уговори и други акти из којих 
се може утврдити на којим пословима и са којом струч-
ном спремом је стечен радни стаж). Напомена: Кандидат 
који буде изабран дужан је да достави лекарско уверење о 
општој здравственој способности, не старије од 6 месеци.

12. Датум оглашавања: 23.09.2015. године.

Овај оглас објављен је на интернет страници Службе 
за управљање људским ресурсима, на огласној табли 
Покрајинске владе, на огласној табли Службе за упра-
вљање људским ресурсима и на интернет страници Нацио-
налне службе за запошљавање.

ОПШТИНА ТИТЕЛ 
ОПШТИНСКА УПРАВА
21240 Тител, Главна 1

Порески извршитељ
на одређено време

УСЛОВИ: виша стручна спрема - VI/1 степен. Поред доказа 
о испуњености посебних услова, кандидати су дужни да 
уз пријаву на оглас доставе доказе о испуњавању општих 
услова прописаних чл. 6 Закона о радним односима у 
државним органима („Службени гласник РС”, бр. 48/91, 
66/91, 44/98 - др. закон, 49/99 - др. закон, 34/2001 - др. 
закон, 39/2002, 49/2005 - одлука УСРС, 79/2005 - др. закон, 
81/2005 - испр. др. закона, 83/2005 - испр. др. закона и 
23/2013 - одлука УС): да је кандидат држављанин РС, да 
је пунолетан, да има прописану стручну спрему, да има 
општу здравствену способност, да није осуђиван за кри-
вична дела на безусловну казну затвора од најмање шест 
месеци или за кривично дело које га чини неподобним за 
обављање послова у државним органима, да има положен 
државни стручни испит за рад у органима државне управе. 
Уз пријаву кандидат треба да достави: извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству (не старије од 
шест месеци), диплому о завршеној школи, радну књижи-
цу, доказ о радном искуству, уверење да није осуђиван за 
кривична дела на безусловну казну затвора од најмање 6 
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова у органу локалне самоуправе, лекарско 
уверење (не старије од шест месеци), доказ о посебним 
квалификацијама и компетенцијама за наведени посао. 
Пријаве на оглас са доказима о испуњавању општих и 
посебних услова се достављају у оригиналу или у овереној 
фотокопији. Са свим кандидатима предвиђен је непосред-
ни разговор након пријема документације. Предвиђена је 
провера стручних способности у периоду од месец дана. 
Рок за пријављивање је осам дана од дана објављивања 
конкурса. Пријаве и доказе о испуњености услова огласа 
кандидати могу доставити лично или путем поште, препо-
рученом пошиљком, на адресу: Општина Тител - Општин-
ска управа, 21240 Тител, Главна 1, са назнаком: „Прија-
ва на оглас”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање. Контакт телефон за додатне 
информације: 021/860-165. 

Администрација и управа 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН 
КОМИСИЈА ЗА КАДРОВСКА И 

АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА И РАДНЕ 
ОДНОСЕ

21480 Србобран, Трг слободе 2
тел. 021/730-020, факс: 021/730-402
e-mail: srbobran_sekretar@eunet.rs

Директор Народне библиотеке
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат има VII/1 степен стручне спреме, 
висока стручна спрема друштвеног смера, најмање 5 годи-
на радног искуства у области културе, 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. Директор се именује на пери-
од од четири године. На именовање директора сагласност 
даје директор библиотеке која обавља матичне функције 
за Народну библиотеку Србобран, односно директор Град-
ске библиотеке Нови Сад. Кандидат је дужан да уз пријаву 
достави: оверену фотокопију дипломе о стеченом високом 
образовању, потврду о годинама радног искуства, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, доказ 
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 држав-
ном органу. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији “Послови”. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир. 
Пријаве са документацијом слати на адресу: Скупштина 
Општине Србобран, Комисија за кадровска и администра-
тивна питања и радне односе, 21480 Србобран, Трг слобо-
де 2, са напоменом: „Конкурс за директора Народне биб-
лиотеке“.

ПОЖ АРЕВАЦ

ГРАДСКА УПРАВА  
ГРАД ПОЖАРЕВАЦ

12000 Пожаревац, Дринска 2
тел. 012/539-651

Аналитичко-плански послови у области 
јавних предузећа

у Одељењу за финансије и јавне набавке, 
на одређено време до повратка привремено 

одсутне запослене

УСЛОВИ: ВСС - економски факултет, 1 година радног иску-
ства, положен државни стручни испит. Поред посебних 
услова, кандидат треба да испуњава и услове прописане 
чланом 6 Закона о радним односима у државним органи-
ма: 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 државном органу. Уз пријаву са 
биографијом приложити: диплому о стручној спреми, уве-
рење о положеном државном стручном испиту, извод из 
матичне књиге рођених (издат на обрасцу сходно Закону 
о матичним књигама „Службени гласник РС”, бр. 20/2009), 
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци у односу 

на дан објављивања огласа), уверење основног и вишег 
суда да кандидат није под истрагом и да против њега није 
подигнута оптужница (издато након објављивања огласа), 
уверење полицијске управе да није осуђиван за кривична 
дела на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или 
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу (издато након објављивања 
огласа), исправа којом се доказује радно искуство (потвр-
да или други акт којим се доказује да има тражено радно 
искуство), а изабрани кандидат по извршеном избору и 
лекарско уверење. Сви докази се прилажу у оригиналу или 
као фотокопије оверене код надлежног органа. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са 
потребном документацијом доставити на адресу: Градска 
управа града Пожаревца, Дринска 2, 12000 Пожаревац, у 
року од 8 дана од дана објављивања огласа, са назнаком: 
„За оглас”. Избор кандидата извршиће се у року од 15 дана 
по истеку рока за подношење пријава. Ближа обавештења 
у вези са огласом могу се добити у Градској управи гра-
да Пожаревца, канцеларија бр. 38, или путем телефона: 
012/539-651.

ИСПРАВКА ОГЛАСА 
ОПШТИНСКА УПРАВА 

ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
12300 Петровац на Млави, Српских владара 165

Оглас објављен 09.09.2015. године у публикацији 
„Послови” исправља се за радна места:
- стручни сарадник за имовинско-правне послове, у 
трајању од три месеца, исправља се у делу услова 
и исправно треба да гласи: висока стручна спрема 
- правни факултет (VII степен стручне спреме), три 
године радног искуства; у осталом делу услови су 
непромењени.
- виши сарадник за стамбено-комуналне послове, у 
трајању од три месеца, исправља се у делу услова и 
исправно треба да гласи: виша стручна спрема (VI 
степен стручне спреме), три године радног иску-
ства; у осталом делу услови су непромењени.

Уз пријаву на оглас доставити: доказ да је лице државља-
нин Републике Србије - уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, фотокопију личне карте (све 
странице), доказ да има прописану стручну спрему (ове-
рена фотокопија дипломе), доказ да има прописано радно 
искуство (оверена фотокопија радне књижице), уверење 
о општој здравственој способности (лекарско уверење), 
уверење да се не води истрага, нити се спроводе истраж-
не радње, нити се води кривични поступак по оптужни-
ци и оптужном предлогу који није правноснажно окончан, 
уверење да кандидат 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. Оглас је отворен 8 дана од 
дана објављивања. Пријаве на оглас са потребном доку-
ментацијом слати на адресу: Општинска управа, Српских 
владара 165, 12300 Петровац на Млави.

Администрација и управа 
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СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА 
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, 

КОМУНАЛНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
22000 Сремска Митровица, Светог Димитрија 13

тел. 022/610-566

Послови финансија
на одређено време до 24 месеца, у 

Градској управи за урбанизам, комуналне 
и инспекцијске послове Града Сремска 

Митровица

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом 6 Зако-
на о радним односима у државним органима („Службени 
гласник РС”, број 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 
49/05 и 23/13), кандидати треба да испуњавају и следеће 
посебне услове: високо образовање стечено на студија-
ма првог степена (основне академске студије, основне 
струковне студије), односно на студијама у трајању од 
најмање три године у образовно-научном пољу друштве-
но-хуманистичких наука, 1 година радног искуства у стру-
ци; положен државни стручни испит. Пријаве на оглас са 
доказима о испуњавању општих и посебних услова, у ори-
гиналу или овереној фотокопији, и то: диплома о стече-
ној 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 безуслов-
ну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњи-
во 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 урбанизам, кому-
налне и инспекцијске послове Града Сремска Митровица, 
у Сремској Митровици, Светог Димитрија 13, са назнаком: 
„За оглас - послови финансија“. 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

Комунални инспектор у Одељењу за 
инспекцијске послове

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 саобраћајног инжењерства, геолош-
ког инжењерства, правних наука или политичких наука 
(основне академске студије, односно основне струковне 
студије у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова) односно 
инжењер саобраћаја, инжењер геологије, правник или 
политиколог са стеченим образовањем на основним сту-
дијама у трајању до три године, 3 године радног искуства, 

положен испит за управљање моторним возилом „Б” кате-
горије, положен стручни испит за рад у органима државне 
управе, познавање рада на рачунару или високо образо-
вање стечено на студијама другог степена из области сао-
браћајног инжењерства, геолошког инжењерства, правних 
наука или политичких наука (основне академске студије 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академске 
студије, специјалистичке аскадемске студије, специјалис-
тичке струковне студије), односно дипл. инжењер сао-
браћаја, дипл. инжењер геологије, дипл. правник или 
дипл. политиколог са стеченим образовањем на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 3 године 
радног искуства, положен испит за управљање мотор-
ним возилом Б категорије, положен стручни испит за рад 
у органима државне упаве, познавање рада на рачунару. 
Поред посебних услова кандидат треба да испуњава и 
опште услове утврђене 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 неодређено време код корисника јавних сред-
става; извод из матичне књиге рођених (издат на новом 
обрасцу); уверење о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци); уверење да кандидат није осуђиван 
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 
шест месеци или за кажњиво дело које га чини  неподоб-
ним 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 споразум о прес-
танку радног односа на неодређено време код корисника 
јавних средстава ради заснивања радног односа у Општин-
ској управи. Напомена: Радни однос може да се заснује и 
са кандидатом који нема положен стручни испит за рад у 
органима државне управе, уколико испуњава све остале 
услове огласа под условом да наведени испит положи у 
року од 3 месеца од дана заснивања радног односа. Прија-
ва са потребним доказима о испуњавању наведених усло-
ва, са назнаком: „Пријава на оглас за радно место - кому-
нални инспектор”, 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 канцела-
рије. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве 
уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу 
или у овереној фотокопији, неће бити разматране.

ОПШТИНА ИРИГ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

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

Начелник Општинске управе Општине Ириг
на период од пет година

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије, 
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 неподоб-
ним за обављање послова у државном органу; VII/1 степен 
стручне спреме, завршен правни факултет, положен испит 

Администрација и управа 
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за рад у органима државне управе и најмање пет година 
радног искуства у струци. Пријаве са потребним докази-
ма о испуњавању општих и посебних услова (у оригиналу 
или оверена фотокопија), подносе се у року од осам дана 
од дана објављивања у публикацији “Послови”, на адресу 
Општинске управе или путем писарнице Општинске упра-
ве Ириг, са назнаком :“Оглас за постављење начелника”. 
Лице за контакт: Марија Матић.

ШАБАЦ

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ 
15225 Владимирци, Светог Саве 34

Начелник Општинске управе Општине 
Владимирци

УСЛОВИ: Пријаву на оглас може поднети лице које поред 
услова утврђених чланом 6 Закона о радним односима у 
државним органима, испуњава и следеће услове: има 
завршен правни факултет, положен испит за рад у органи-
ма државне управе или положен правосудни испит и нај-
мање пет година радног искуства у струци. Постављење 
начелника Општинске управе врши се на период од 5 
година. Уз пријаву на оглас кандидати достављају: извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уве-
рење о здравственој способности, оверен препис дипло-
ме, уверење полицијске управе да нису осуђивани за кри-
вично дело на безусловну казну затвора од најмање шест 
месеци или за кривично дело које их чини неподобним за 
обављање послова у државном органу, уверење основног 
или вишег суда да против њих није покренута истрага и 
да није подигнута оптужница (издато након објављивања 
огласа), уверење о положеном стручном испиту за рад у 
органима државне управе или уверење о положеном пра-
восудном испиту, доказ о радном искуству у струци. Небла-
говремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. Рок за 
подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови”. Пријаве на оглас се дос-
тављају на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на 
оглас”.

ЗАЈЕЧАР

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

18 230 Сокобања, Светог Саве 23
тел. 018/ 830-173

Начелник Општинске управе Општине 
Сокобања

на период од 5 година

УСЛОВИ: стечено високо образовање на студијама II степе-
на (дипломске академске студије - мастер, специјалистич-
ке академске студије, специјалистичке струковне студије), 
односно на основним студијама у трајању од најмање 4 
године - правни факултет (оверена фотокопија дипломе); 
положен стручни испит за рад у органима државне упра-
ве (уверење); најмање 5 година радног искуства у струци 
(потврда о радном искуству, не старија од шест месеци); 
да је кандидат држављанин Републике Србије (уверење 
о држављанству, не старије од шест месеци); да је пуно-
летан (извод из матичне књиге рођених); да има општу 

здравствену способност (уверење о здравственој способ-
ности, не старије од шест месеци); да није осуђиван на 
безусловну казну затвора од најмање шест месеци или 
за кривично дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу (уверење из казнене евиден-
ције, уверење надлежног суда да се против кандидата не 
води кривични или истражни поступак, не старије од шест 
месеци). Уз пријаву кандидат је дужан да достави дока-
зе о испуњавању општих и посебних услова. Пријаву по 
огласу са пратећом документацијом у оригиналу или ове-
реној фотокопији доставити у року од 15 дана од дана 
објављивања огласа, на адресу: Општинско веће Општине 
Сокобања, Светог Саве 23, 18230 Сокобања, са назнаком: 
“Пријава на оглас”. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

  Трговина и услуге

,,BIOGENESIS” ДОО 
Огранак у Београду

11000 Београд, Дубровачка 3/7

Комерцијалиста - трговачки путник
на одређено време, на територији Републике 

Србије
12 извршилаца

УСЛОВИ: инжењер пољопривреде, мастер инжењер 
пољопривреде; радно искуство 24 месеца (осим за мас-
тер инжењера); теренски рад. Заинтересовани кандида-
ти могу своју радну биографију послати путем поште, на 
адресу: ,,Biogenesis” doo, Огранак у Београду, Дубровачка 
3/7, 11000 Београд. Потребно је да кандидат има возачку 
дозволу Б категорије, као и да поседује сопствено возило. 
Трајање конкурса до 11.10.2015. године. 

ДРУШТВО ЗА ЗАСТУПАЊЕ У ОСИГУРАЊУ 
„SAFE LIFE“ DOO

11070 Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 115д 
III

тел. 066/8023-581
e-mail: anuskabisak@gmail.com

Заступник у осигурању
за рад у Панчеву, на одређено време

10 извршилаца

УСЛОВИ: IV, VI/1, VI/2, VII/1 степен стручне спреме, рад-
но искуство није битно. Рад ван просторија послодавца, 
пробни рад 1 месец. Пожељно је искуство на истим или 
сличним пословима. Пре заснивања радног односа лица 
похађају обуку за добијање лиценце за рад. Контакти са 
послодавцем: anuskabisak@gmail.com, слање пријаве за 
запослење мејлом, јављање кандидата на контакт теле-
фон: 066/8023-581. Лице за контакт: Ана Бисак.

Администрација и управа/ Трговина и услуге 
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УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА „Е, ШТА ИМА“
11000 Београд, Македонска 5

тел. 060/0832-467
e-mail: tanjamaletic73@gmail.com

Радник за рад у палачинкарници
на одређено време

5 извршилаца

УСЛОВИ: II или I степен стручне спреме, пожељно радно 
искуство у угоститељству. Заинтересовани кандидати тре-
ба да се јаве на наведени број телефона или да пошаљу 
CV на и-мејл. Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања огласа.

DOO NOBUS 2015 TAXI
21000 Нови Сад, Булевар краља Петра I  34

тел. 063/571-147

Возач
на одређено време два месеца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, возач путничког вози-
ла, поседовање возачке дозвола дуже од пет година. 
Јављање кандидата на контакт телефон: 063/571-147.

SRF „STUDIO BLUE“
11000 Београд, Дубровачка 15/5

тел. 064/3288-567

Фризер за жене

УСЛОВИ: III степен стручне спреме. Заинтересовани кан-
дидати треба да се јаве на број: 064/3288-567. Рок за 
пријављивање је 30 дана од дана објављивања огласа.

STR „BLOK SHOP“
11070 Нови Београд, Нехруова 80

тел. 064/9224-732

Трговац

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, трговачка шко-
ла, пожељно знање MS Office, пробни рад 1 месец.

ФРИЗЕРСКО-КОЗМЕТИЧКИ 
САЛОН „ПСССТ ЈА“

11070 Нови Београд, Веспучијева 34, лок.2
тел. 060/3074-303

Женско-мушки фризер
УСЛОВИ: IV, III или II степен стручне спреме у наведеном 
занимању, радно искуство 6 месеци.

“ИНТЕРАУТО” ДОО
32000 Чачак, Скадарска 7

тел. 032/380-005
e-mail: j.marinkovic@interauto-trade.rs

Менаџер продаје возила (Оffice 
администратор)

УСЛОВИ: VI, VI/2 или VII степен стручне спреме, економ-
ски факултет, без обзира на радно искуство, обавезно 

познавање енглеског језика, обавезно познавање рада на 
рачунару, положен возачки испит Б категорије. Број теле-
фона за информације: 032/380-005, од 8 до 17 сати. Прија-
ве слати поштом или на и-мејл адресу.

„CASA TRAVEL“ DOO
21000 Нови Сад, Петра Драпшина 45

тел. 062/030-677

Дипломирани туризмолог

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, у занимању дипло-
мирани економиста за туризам и угоститељство и дипло-
мирани туризмолог, дипломирани туризмолог или мастер 
туризмолог, основна информатичка обука (Windows, Word, 
Excel, Explorer, Outlook), енглески језик - средњи ниво, 
искуство у струци, уписан стаж у РК. Јављање кандида-
та на контакт телефон: 062/030-677, достављање радних 
биографија на увид. Рок за пријављивање на конкурс је до 
15.10.2015. године.

МАРИНА АНТОНИЋ 
ПР ИЗВРШИТЕЉ БЕОГРАД

11050 Београд, Булевар краља Александра 79/3
Канцеларија 34 и 35

тел. 011/344-08-17, 060/667-77-62

Сарадник за административне послове
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема - III/IV степен (3-4 годи-
не). Предност имају кандидати са стручном спремом срод-
ној правној струци, обавезно познавање рада на рачунару, 
да је кандидат држављанин Републике Србије, да је сте-
као диплому средње стручне спреме, да се против канди-
дата не води истрага за кривично дело, односно да није 
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора 
од најмање шест месеци. Пријаве слати искључиво на 
и-мејл: izvrsenjeantonic1@gmail.com. Рок за конкурисање je 
02.10.2015. године. Канцеларија извршитеља ће контакти-
рати само кандидате који уђу у ужи избор. Одабир канди-
дата се заснива на подацима из биографије кандидата, a 
конкурс је отворен за све који испуњавају утврђене усло-
ве. Место, дан и време провере оспособљености, знања 
и вештина у поступку одабира кандидата ће се утврдити 
накнадно, о чему ће кандидати који уђу у ужи избор бити 
појединачно обавештени.

“DIVERSO TEX” PR
21000 Нови Сад

Веселина Маслеше 140
тел. 064/1630-407

e-mail: dskivankovic@yahoo.com

Трговац
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме у занимању прода-
вац, основна информатичка обука (Windows, Word, Excel, 
Explorer, Outlook), искуство у раду у трговини, пожељно 
знање рада на фискалној каси. Заинтересовани кандидати 
могу се јавити на контакт тел. 064/1630-407, до 20 часова. 
Рок за пријаву на конкурс је до 15.10.2015. године.

Трговина и услуге
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RTB CAPITAL DOO NOVI SAD
21000 Нови Сад, Ђорђа Никшића Јохана 16

e-mail: capitalrtb@gmail.com

Менаџер
на одређено време 1 месец

УСЛОВИ: IV, V, VI/1, V/2 или VII/1 степен стручне спре-
ме у било ком занимању, возачка дозвола Б категорије, 
основна информатичка обука (Windows, Word, Excel, 
Explorer, Outlook), руски језик - виши или конверзацијски 
ниво, пожељно искуство на сличним пословима, поседо-
вање важеће путне исправе, професионалан и одгово-
ран приступ послу, добре аналитичке, организационе и 
комуникационе способности, као и систематичност у раду, 
уговор на одређено време са могућношћу продужетка, 
пробни рад 1 месец, обезбеђен превоз и смештај, рад - 
теренски. Заинтересовани кандодати могу своје радне био-
графије полати на e-mail: capitalrtb@gmail.com. Кандидати 
који прођу у ужи круг биће контактирани ради разговора. 
Рок за пријављивање на конкурс је 09.10.2015. године.

ЈОВАНОВИЋ И СИНОВИ 
MASTER FOOD DOO

24300 Бачка Топола, Максима Горког 7
тел. 024/715-251

e-mail: masterfood@stcable.rs

Месар - трговац
на одређено време 6 месеци

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме у занимању месар 
или продавац, пробни рад 3 месеца. Заинтересовани кан-
дидати могу да се јаве на контакт тел. 065/9070-213. Рок за 
пријављивање на конкурс је 02.10.2015. године.

TR “ENG-BREND”
21000 Нови Сад
тел. 063/522-266

e-mail: enigma14@open.telekom.rs

Шивач
на одређено време 1 месец

2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у занимању шивач кон-
фекције, пожељно али не и обавезно искуство у шивењу 
или кројењу. Заинтересовани кандидати могу се јави-
ти на контакт тел. 063/522-266, до 20.00 часова. Рок за 
пријављивање на конкурс је 30 дана.

САМОСТАЛНА ЗАНАТСКО-КОЗМЕТИЧАРСКА 
РАДЊА „СФИНГА“

11000 Београд
Војислава Илића 94б

тел. 069/3240-388, 011/3475-247

Козметичар

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - козметичар; V степен 
стручне спреме - козметичар специјалиста; VI степен стру-
чне спреме - струковни козметичар естетичар; радно иску-
ство у струци 12 месеци. Заинтересовани кандидати могу 
да се јаве на контакт телефон: 069/3240-388.

САВА ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.
11000 Београд, Булевар војводе Мишића 51

e-mail: posao@sava-osiguranje.rs

Консултант продаје осигурања
на одређено време

3 извршиоца

Оператер у кол-центру
на одређено време

6 извршилаца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, без обзира на 
занимање; основна информатичка обука. Одабрани канди-
дати биће стручно оспособљени у оквиру обуке. Пријаве 
слати на наведену и-мејл адресу.

Mедицина

ДОМ ЗДРАВЉА „ЗВЕЗДАРА“
11000 Београд, Олге Јовановић 11

тел. 011/3041-400
e-mail: office@dzzvezdara.rs

Специјалиста оториноларингологије

Опис посла: Ради послове своје специјалности, учествује 
у тимском раду према распореду непосредног руководио-
ца, учествује у едукацији кадрова, ради на здравственом 
просвећивању, води евиденцију о свом раду, учествује у 
тимском раду процене радне способности радноактивног 
становништва. Излази на терен по потреби. Обавља и дру-
ге послове по налогу непосредног руководиоца.

УСЛОВИ: медицински факултет, специјализација из ото-
риноларингологије, VII/2 степен стручне спреме, поло-
жен стручни испит, основно познавање рада на рачунару. 
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављи-
вања огласа, поштом или личном доставом у архиву Дома 
здравља „Звездара“, Олге Јовановић 11, II спрат, соба 208. 
Уз пријаву поднети доказе о испуњености тражених усло-
ва. Тражени докази се предају у неовереним фотокопија-
ма и не враћају се кандидатима. Резултати огласа биће 
објављени на интернет страници Дома здравља „Звезда-
ра“.

ДОМ ЗДРАВЉА ГРОЦКА
Гроцка, Српско - грчког пријатељства 17

Администратор компјутерског система - 
информатичар

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и 
следеће посебне услове: завршена виша електротехничка 
школа - VI степен стручне спреме инфирматичког смера 
или средња електротехничка школа - IV степен стручне 
спреме информатичког смера. Кандидат подноси следећу 
документацију: фотокопију дипломе о завршеној школ-
ској спреми, кратку биографију и фотокопију личне карте. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови”. Пријаве се подносе на адресу: 
Српско - грчког пријатељства 17, Гроцка или непосредно 
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у канцеларији писарнице Правно-кадровске службе Дома 
здравља. Пријаве поднете мимо означеног рока и без пот-
пуне документације неће се узимати у разматрање. Како 
достављену документацију 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-кадровској служби 
Дома здравља Гроцка.

Напомена: Оглас за радно место администратора компју-
терског система -информатичара ће бити реализован по 
добијању сагласности за пријем на ново упражњено рад-
но место информатичара од стране Министарства здравља 
РС, Комисије за давање сагласности за ново запошљавање.

ДОМ ЗДРАВЉА 
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ“

11000 Београд, Кнез Данилова 16

Виши физиотерапеут
на одређено време до повратка запослене са 

дужег боловања (трудничко/породиљско)

Опис послова: врши процену обима покрета, мери обим 
екстремитета, мери дужину екстремитета, врши остала 
антропометријска мерења, врши процену држања, врши 
процену хода, врши процену физичких активности са 
аспекта могућности, издржљивости, координације, про-
цењује равнотежу у свим положајима (квалитет, реакција 
равнотеже), врши процену стања и развоја моторике, 
користи специјалне тестове намењене посебним пато-
лошким стањима, скупинама, итд., прави адекватан тера-
пијски програм, поштује контраиндикације и елементе 
дозирања, а у складу са општим физијатријским планом 
лечења, реализује терапијски програм избором адекватне 
технике, процедуре, одређује редослед у склопу целодне-
вног пацијентовог програма, контролише стање пацијента 
и свој програм уз допуну и корекцију, обавља патронаж-
ни рад, учествује у тиму за оспособљавање пацијента и за 
оцену радне способности, води стручну документацију о 
пацијенту, обавља административне послове у свом доме-
ну рада, за свој рад одговоран је одговорном физиотерапе-
уту, непосредном руководиоцу и начелнику службе.

УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа, физиотера-
пеутски смер, положен стручни испит, VI степен струч-
не спреме. Уз молбу приложити: биографију, фотокопију 
дипломе о завршеној школи, фотокопију дипломе о поло-
женом стручном испиту, фотокопију лиценце или фотоко-
пију решења о упису у комору и фотокопију држављан-
ства. Доставити неоверене фотокопије које се не враћају 
кандидатима. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања, поштом или личном доставом у писарницу 
Дома здравља „Др Милутин Ивковић“, Кнез Данилова 16, 
IV спрат, соба бр. 12. Обавезно назначити за које радно 
место се конкурише. Резултати огласа биће објављени на 
сајту Дома здравља: www.dzpalilula.org.rs и на огласној 
табли - IV спрат.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА 
“СВЕТИ САВА”

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

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до повратка запосленог са 

неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: средња стручна спрема, медицинска школа - 
смер медицинска сестра - техничар; положен стручни 
испит за звање медицинска сестра - техничар; дозвола за 
рад - лиценца издата од надлежног органа (ако је канди-
дат из радног односа) или решење о упису у комору (ако 
кандидат није у радном односу). Кандидат је дужан да уз 
пријаву на оглас приложи: фотокопију дипломе о завр-
шеној траженој школи, фотокопију уверења/дипломе о 
положеном траженом стручном испиту, 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 озна-
ченог рока и без потпуне документације неће се узимати 
у разматрање.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ  
“БАЊА КАЊИЖА”

24420 Кањижа, Народни парк бб

Средњи физиотерапеут
у Одељењу за физикалну медицину и 

рехабилитацију, на одређено време до 
повратка привремено одсутне запослене са 

боловања и породиљског одсуства

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених Законом о раду („Службени глас-
ник РС“, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), морају 
испуњавати и посебне услове, утврђене Правилником о 
унутрашњој организацији и систематизацији послова у 
Специјалној болници за рехабилитацију „Бања Кањижа”, 
и то: IV степен стручне спреме медицинског смера, поло-
жен приправнички испит, једна година радног искуства 
у струци. Приликом пријављивања на оглас потребно је 
доставити следећа документа: пријаву на оглас са кратком 
биографијом, оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању одговарајућег профила, оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту. Пријаве са доку-
ментацијом доставити на горенаведену адресу, са назна-
ком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове 
средњег физиотерапеута“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА 
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА 

ИНТЕРНЕ БОЛЕСТИ 
„ВРЊАЧКА БАЊА“

36210 Врњачка Бања, 8. марта 12
тел. 036/613-450

Оглас објављен 16.09.2015. године у публикацији 
„Послови“ бр. 639, за пријем специјалисте интер-
не медицине на неодређено време, поништава се 
у целости.

Mедицина

www.nsz.gov.rs
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СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА 
ИНТЕРНЕ БОЛЕСТИ 
„ВРЊАЧКА БАЊА“

36210 Врњачка Бања, 8. марта 12
тел. 036/613-450

Специјалиста интерне медицине
са пробним радом од два месеца

Опис посла: преглед, обрада и лечење болесника на 
болничком одељењу, обављање консултативних прегледа 
на захтев основне и примарне здравствене заштите, упући-
вање болесника на друге консултативне прегледе и на 
стационарно лечење, анализа здравственог стања болес-
ника лечених у болници и заједно са примарно-основном 
здравственом заштитом израђује предлоге програма мера 
здравствене заштите, учествује у здравственом васпитању 
и просвећивању, у едукацији здравствених радника у свом 
тиму, организује посао у својој радној јединици, ради на 
унапређењу дијагностичких, терапеутских и превентивних 
поступака, по потреби иде у пратњу пацијента, даје струч-
на мишљења код одређених случајева болести и повреда, 
обавља и друге послове у оквиру своје специјалности, као 
и друге послове по налогу претпостављених и директора.

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду 
(„Сл. гласник РС“, број 24/05, 61/05, 54/19, 32/13 и 75/14), 
кандидат мора да испуњава и посебне услове: VII/2 степен 
стручне спреме, завршен медицински факултет и положен 
специјалистички испит из интерне медицине. Заинтересо-
вани кандидати уз пријаву подносе: оверену фотокопију 
дипломе о завршеном медицинском факултету, оверену 
фотокопију уверења, односно дипломе о положеном спе-
цијалистичком испиту из интерне медицине, фотокопију 
радне књижице, фотокопију лиценце, фотокопију извода 
из матичне књиге венчаних, ако је кандидат променио 
презиме, европски CV на српском језику. Пријаве са доку-
метанцијом доставити лично или препоручено, на адресу: 
Специјална болница за интерне болести „Врњачка Бања“, 
8. марта 12, 36210 Врњачка Бања. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати. Рок за подношење 
пријаве је 15 дана од дана дана објављивања огласа у 
публикацији „Послови”. Са кандидатима који испуњавају 
услове огласа обавиће се разговор ради пружања додат-
них информација које могу бити важне за доношење одлу-
ке о избору. Приликом заснивања радног односа изабрани 
кандидат дужан је да достави лекарско уверење као доказ 
о здравственој способности за обављање послова за које 
се заснива радни однос. Оглас ће бити објављен и на веб-
сајту Министарства здравља РС. Одлука о оизбору канди-
дата биће донета у року од 30 дана од дана од дана исте-
ка рока за подношење пријава. Кандидати који не буду 
примљени могу захтевати повраћај конкурсне документа-
ције. За све информације обратити се на број телефона: 
036/613-450.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА 
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „ГЕЈЗЕР“

16246 Сијаринска Бања, Краља Милана 16
тел. 016/895-153, 895-152, локал: 187 и 122

Лекар опште медицине

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, 

потребно је да кандидат има завршен медицински факул-
тет (VII степен стручне спреме) и положен стручни испит. 
Уз пријаву са биографијом подносе се следећа докумен-
та, у оригиналу или овереној копији: диплома којом се 
потврђује стручна спрема, радна књижица, доказ о рад-
ном искуству на одговарајућим пословима, које се тражи 
као услов за одређено радно место, уверење о држављан-
ству РС (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге 
рођених (издат на новом обрасцу сходно Закону о матич-
ним књигама, објављеном у “Службеном гласнику РС“, број 
20/09), уверење да против лица није покренута истрага и 
да није подигнута оптужница (уверење издаје надлежни 
суд, издато након објављивања овог огласа). Рок за под-
ношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа. 
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, у 
оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду, 
као и непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве, 
неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА КУЧЕВО
12240 Кучево, Жике Поповића 48

Медицински техничар
на одређено време до повратка запослене са 

трудничког/породиљског боловања

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа - IV степен 
општег смера, положен стручни испит. Потребна доку-
ментација: пријава на конкурс са биографијом, оверена 
фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми, оверена 
фотокопија уверења о положеном стручном испиту (уко-
лико је кандидат био у радном односу дужан је да доста-
ви и лиценцу), извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или фотокопија која не може бити старија од 6 месеци), 
уверење о држављанству (оригинал или фотокопија, 
не старија од 6 месеци), уверење из суда (не старије од 
6 месеци). Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”. Оглас се објављује 
и на сајту Министарства здравља. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати. Пријаву са биогра-
фијом и потребном документацијом доставити на адресу: 
Дом здравља Кучево, Жике Поповића 48, 12240 Кучево, са 
назнаком: „Пријава на оглас за радно место ___________“.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА 
ДОМ ЗДРАВЉА ЉУБОВИЈА 

(Са стационаром)
15320 Љубовија, Војводе Мишића 58

Оглас објављен 05.08.2015 у публикацији „Посло-
ви“ поништава се за радно место: медицинска сес-
тра - техничар. У осталом делу оглас остаје непро-
мењен.

ОПШТА БОЛНИЦА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
12300 Петровац на Млави, Моравска 2

тел. 012/327-983

Медицинска сестра - техничар општег смера
на одређено време до повратка одсутног 

радника са боловања

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме медицинске струке, 

Медицина
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положен стручни испит. Уз пријаву поднети краћу биогра-
фију, оверену копију дипломе о завршеној одговарајућој 
школи са просечном оценом током школовања, оверену 
копију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију 
радне књижице, уколико кандидат има радни стаж, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови”. Пријаве слати у затвореним ковертама, 
на адресу: Општа болница Петровац на Млави, Моравска 
2, 12300 Петровац на Млави или доставити лично у правну 
службу ОБ Петровац на Млави. Неблаговремене пријаве и 
непотпуна документација неће бити узета у разматрање 
при избору кандидата.

ДОМ ЗДРАВЉА 
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

11420 Смедеревска Паланка, Кнеза Милоша 4

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: завршен медицински или стоматолошки факул-
тет и најмање пет година радног стажа у области здравс-
твене заштите или завршен правни, економски или дефе-
ктолшки факултет, уз завршену едукацију из области 
здравственог менанџмента и најмање пет година радног 
стажа у области здравствене заштите. Директор Дома 
здравља Смедеревска Паланка именује се на период од 
четири године, највише два пута узастопно. Рок за под-
ношење пријава на конкурс је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији “Послови” и на сајту Минис-
тарства здравља Републике Србије. Кандидати уз пријаву 
на јавни конкурс подносе следеће доказе о испуњености 
услова: оверену фотокопију дипломе о завршеном факул-
тету, оверену фотокопију уверења о завршеној едукацији 
из области менаџмента у здравству (уколико кандидат има 
завршени правни, економски или дефектолшки факултет), 
потврду о радном стажу у области здравствене зашти-
те, извод из казнене евиденције да лице није осуђивано, 
уверење да се против каднидата не води кривични посту-
пак. Пријаве на конкурс са потребном документацијом о 
испуњености услова доставити на адресу: Дом здравља 
Смедеревска Паланка, Кнеза Милоша 4, 11420 Смедерев-
ска Паланка, са назнаком: “Конкурс за директора”. Одлука 
о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од истека 
рока за подношење пријава. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрање. На основу предло-
га Управног одбора Дома здравља Смедеревска Паланка, 
оснивач у року од 15 дана од дана достављања предлога 
именује директора Дома здравља Смедеревска Паланка.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Виши дијететичар - нутрициониста
за потребе Одељења за припрему и 

дистрибуцију хране, на одређено време од три 
месеца

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, завршена виша меди-
цинска школа, виши дијететичар - нутрициониста; поло-
жен стручни испит, са најмање шест месеци радног иску-

ства на пословима вишег дијететичара - нутриционисте 
у здравственим установама. Приликом пријављивања на 
оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву 
на оглас са кратком биографијом; оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању одговарајућег профи-
ла; оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, доказ о радном искуству на поменутим пословима 
(оверена фотокопија радне књижице). Пријаве са доку-
ментацијом доставити на адресу: Општа болница Ваљево, 
Одељење за правне, кадровске и административне посло-
ве, Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком: Прија-
ва на оглас за пријем у радни однос за послове ________ 
(навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву).

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 

одсутног радника

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа - општи 
смер, IV степен; положен стручни испит; лиценца за рад 
у струци. Као доказе о испуњености услова кандидати су 
дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком биогра-
фијом, бројем телефона и адресом; оверену фотокопију 
дипломе о завршеној средњој медицинској школи - меди-
цинска сестра техничар, општи смер; оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту; оверену фотоко-
пију лиценце за рад у струци. Изабрани кандидат је обаве-
зан да пре потписивања уговора о раду достави позитивну 
туберкулинску - манту пробу. Пријаве кандидата које не 
садрже тражену документацију сматраће се непотпуним 
и неће бити разматране. Пријаве које пристигну по исте-
ку овог 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 за сестру 
- техничара“ или лично у просторијама болнице.

Mедицина
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     Грађевинарство и индустрија

PKC WIRING SYSTEMS DOO
11300 Смедерево, Шалиначка бб

Оператер производње 
50 извршилаца

УСЛОВИ: најмање III степен стручне спреме, без обзира 
на занимање; рад се обавља у стајаћем положају 8 сати; 
трака је покретна; монтажа производа обавља се на осно-
ву упутстава; кандидати не смеју бити далтонисти, рад се 
обавља у сменама, ноћни рад, обезбеђен превоз, пред-
виђено психолошко тестирање кандидата, пробни рад 6 
месеци. Оглас је отворен до попуне радних места. Конкур-
сна документација се доставља на горенаведену адресу.

VNB KNITTING D.O.O.
16205 Лесковац, Јована Цвијића 6

тел. 064/1550-983

Пословно-технички секретар

УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме, са знањем 
енглеског или немачког језика, пожељно особа женског 
пола.

Програмер у трикотажи
2 извршиоца

УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме, са одгова-
рајућим искуством.

Моделар у трикотажи

УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме, са одгова-
рајућим искуством.

Радник на плетењу
6 извршилаца

УСЛОВИ: III или IV степен школске спреме, са и без радног 
искуства.

Радник на конфекцији трикотаже
34 извршиоца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, са и без радног 
искуства.

Радник на доради трикотаже
6 извршилаца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, са и без радног 
искуства.

ОСТАЛО: Место рада: погон у Грделици. Обавезан проб-
ни рад од 60 дана. Рок за пријављивање на оглас је 
01.10.2015.године. CV слати на адресу: Јована Цвијића 6, 
16000 Лесковац или у електронском облику, на адресу: 
vnbknitting@gmail.com. Пријем радника ће се вршити сук-
цесивно, у наредних 6 месеци. Све информације о огласу 

могу се добити на бројеве телефона: 064/155-09-83 или 
060/4177-495.

АД “ХЛЕБ” НОВИ САД
21000 Нови Сад, Бајчи Жилинског 2

тел. 021/421-157
e-mail: dusica.vuljaj@hleb.rs

Шеф рачуноводства
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: VI/1, VI/2 или VII/1 степен стручне спреме, у 
занимању економиста за финансије, рачуноводство и бан-
карство, економиста или дипломирани економиста, основ-
на информатичка обука (Windows, Word, Excel, Explorer, 
Outlook), потребно искуство у обрачуну ПДВ, као и сви 
остали послови у домену рачуноводства. Пријаве за запос-
лење слати мејлом, јављање кандидата на контакт теле-
фон: 021/421-157 или 021/527-788. Рок за пријављивање 
на конкурс је до 29.09.2015. године.

АД “ХЛЕБ” НОВИ САД
21000 Нови Сад, Бајчи Жилинског 2

тел. 021/421-157
e-mail: dusica.vuljaj@hleb.rs

Књиговођа
на одређено време 12 месеци

3 извршиоца

УСЛОВИ: VI/1, VI/2 или VII/1 степен стручне спреме, у 
занимању економиста за финансије, рачуноводство и бан-
карство, економиста или дипломирани економиста, основ-
на информатичка обука (Windows, Word, Excel, Explorer, 
Outllok), искуство на рачуноводствено-књиговодственим 
пословима. Пријаве за запослење слати мејлом, јављање 
кандидата на контакт телефон: 021/421-157 или 021/527-
788. Рок за пријављивање на конкурс је до 29.09.2015. 
године.

„ГОША“ - ФАБРИКА ШИНСКИХ ВОЗИЛА
11420 Смедеревска Паланка, Индустријска 70

тел. 064/8392-008

Дипломирани машински инжењер
за рад у производњи, на одређено време до 12 

месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани 
машински инжењер, познавање рада на рачунару: MS 
Оffice, AUTOCAD, 3Д пакет (Catia, Solid Works, Invertor), 
познавање енглеског језика - виши ниво.

Дипломирани машински инжењер
за рад у техничкој припреми, на одређено 

време до 12 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани 
машински инжењер, познавање рада на рачунару: MS 
Оffice, AUTOCAD, 3Д пакет (Catia, Solid Works, Invertor), 
позавање енглеског језика - виши ниво.

Главни контролор
на одређено време до 6 месеци

Грађевинарство и индустрија
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УСЛОВИ: машински инжењер, VI или VII степен стручне 
спреме, познавање рада на рачунару: MS Оffice, AUTOCAD, 
Интернет, возачка дозвола Б категорије, познавање 
енглеског језика - средњи ниво, радно искуство од 12 месе-
ци.

„ПУТЕВИ“ АД
31000 Ужице, Николе Пашића 38

тел. 031/715-115

Шеф погона за израду прозора и витража из 
алуминијумских профила

за рад у Руској Федерацији (Сочи), на одређено 
време до 2 године

УСЛОВИ: ВСС, поседовање здравствене, стручне и рад-
не способности; радно искуство од најмање 5 година на 
позицији за коју се кандидат пријављује, а приоритет у 
разматрању ће имати кандидати који су радили са систе-
мом SCHUCO алуминијумским профилима; довољно вла-
дање руским језиком за самосталан рад; познавање рада 
на рачунару (MS Office, AutoCad); за запослене биће обез-
беђен адекватан смештај (у стану са 1-2 колеге), исхрана: 
3 оброка радним даном, радна дозвола, одлазак и повратак 
из РФ, све дефинисано уговором о раду који се потписује 
пре упућивања на рад. Пријаве са документацијом о струч-
ној спреми, потврдом о радном искуству и детаљном рад-
ном биографијом подносе се на адресу: АД “Путеви” Ужи-
це, Књаза Милоша 76, 31210 Пожега, лично или поштом, 
или електронски на и-мејл: kadrovi@puteviuzice.com.   

 

Наука и образовање

БЕОГРА Д

УНИВЕРЗИТЕТ „УНИОН“ 
ФАКУЛТЕТ СЦЕНСКИХ И 

ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ 
АКАДЕМИЈА ЛЕПИХ УМЕТНОСТИ “ТОДОРИС”

11000 Београд, Светозара Милетића 12

Расписује конкурс за избор у наставничко звање:

Ужа уметничка област Глума
ванредно напредовање у звање ванредни 

професор

УСЛОВИ: дипломирани драмски уметник, уметничка дела 
која представљају самосталан допринос уметности, нај-
мање пет референци за избор у наставно звање и спо-
собност за наставни рад. Пријављени кандидат треба да 

Грађевинарство и индустрија / Наука и образовање

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом

Посао се не чека, 
посао се тражи

www.nsz.gov.rs

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Услови за пријем у радни однос

Члан 120

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

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

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

вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрнављење, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање;

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

рад.

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

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

Запосленом престаје радни однос ако се у току радног 
односа утврди да не испуњава услове из става 1 овог 
члана или ако одбије да се подвргне лекарском прегле-
ду у надлежној здравственој установи на захтев дирек-
тора.
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испуњава услове за избор прописане Законом о високом 
образовању и Статутом АЛУ. Рок за подношење пријава 
је 8 дана. Пријаве доставити поштом на адресу: Београд, 
Светозара Милетића 12.

ОШ „ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ“
11000 Београд, Милана Ракића 41

тел. 011/3086-971

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка стално 

запослене са породиљског одсуства 

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном зани-
мању.

Наставник српског језика
на одређено време до повратка стално 
запосленог са стручног усавршавања 

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном зани-
мању.

Васпитач у предшколској припремној групи 
ученика

на одређено време до повратка стално 
запослене са породиљског боловања

УСЛОВИ: VI/1 степен стручне спреме у наведеном зани-
мању.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати достављају: доказ о одго-
варајућој стручној спреми (оверена фотокопија дипломе), 
уверење о држављанству, уверење да нису под истрагом. 
Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања. Пријаве 
достављати на адресу: ОШ „Вељко Дугошевић“, Београд, 
Милана Ракића 41.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 БеоградСтудентски трг 12-16
тел. 011/2184-330

Сарадник у настави у звању асистента за ужу 
научну област Органска хемија
на одређено време од 3 године

Сарадник у настави у звању асистента за ужу 
научну област Хемија животне средине

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, студент докторских 
студија из научне области за коју се бира и други услови 
утврђени чланом 72 Закона о високом образовању и Ста-
тута Хемијског факултета.

Наставник у звању ванредног професора за 
ужу научну област Настава хемије

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне 
области за коју се бира и други услови утврђени чл. 64 и 65 
Закона о високом образовању и Статута Хемијског факул-
тета. 

ОСТАЛО: Пријаве са биографијом, овереним преписом 
дипломе, списком и сепаратима научних и стручних радова 
доставити Архиви Факултета, на наведену адресу, у року 
од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ИСПРАВКА ОГЛАСА 
ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНА ШКОЛА 

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У БЕОГРАДУ
11080 Земун, Цара Душана 254

Конкурс објављен 09.09.2015. године у публика-
цији „Послови“ мења се у називу радног места и 
треба да стоји: Предавач за област Друштвено-ху-
манистичке науке, ужа научна област Економија, 
на одређено време и додају се услови у погледу 
звања и радног искуства: специјалиста менаџмен-
та здравствених установа са искуством у настави 
од 3 године. У даљем тексту конкурс остаје непро-
мењен.

ВИСОКА ШКОЛА ЛИКОВНИХ И 
ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ 

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
11000 Београд, Панте Срећковића 2

тел. 011/7291-196
e-mail: vslpu@vslpu.edu.rs

Помоћни ложач парних котлова
на одређено време (за период грејне сезоне), 

са 1/2 радног времена

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном зани-
мању, III степен металске струке; сертификат о положе-
ном стручном испиту за руковаоца парних котлова или 
минимум годину дана искуства у раду на месту руковаоца 
парних котлова, здравствена способност за рад (доказ дос-
тавља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду); 
доказ да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела; држављанство Републике Србије. Кан-
дидат уз пријаву треба да достави: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију 
уверења о положеном испиту за руковаоца парних кот-
лова, уверење о држављанству РС (не старије од 6 месе-
ци), извод из матичне књиге рођених. Пријаве доставити у 
року од 8 дана од дана расписивања конкурса, на адресу: 
Висока школа ликовних и примењених уметности струков-
них студија у Београду, Панте Срећковића 2. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ „ВАСА ПЕЛАГИЋ”
11210 Београд - Котеж, Милана Зечара 2

тел. 011/2712-982

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2015/2016. године

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, савладан про-
грам обуке за педагошког асистента.

Наставник биологије
на одређено време до краја школске 

2015/2016. године

Наука и образовање
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УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије), по про-
пису који уређује високо образовање, почев од 10. сеп-
тембра 2005. године; високо образовање на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Кандидат мора да има образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина стече-
но на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова прак-
се у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова, да има 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); да кандидат није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; држављанство Републике Србије. Уз пријаву на кон-
курс приложити: доказ о стручној спреми (оверена копија 
дипломе, доказ о броју бодова из педагошких, психолош-
ких и методичких дисциплина и професионалне праксе, 
односно за педагошког асистента - сертификат издат од 
стране Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја о завршеној уводној обуци за педагошког асистента), 
уверење о држављанству (оригинал или оверена фотоко-
пија која не може да буде старија од шест месеци) и извод 
из матичне књиге рођених. Доказ који се односи на пси-
хичку, 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 адресу школе, а ближе информа-
ције могу се добити на број телефона: 011/2712-982. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ “ЈОВАН ЦВИЈИЋ”
11000 Београд, Данила Илића 1

тел. 011/2764-558
e-mail: os.jovancvijic@open.telekom.rs

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2015/2016. године

УСЛОВИ: висока или средња стручна спрема било ког про-
фила, завршен програм обуке за педагошког асистента 
прописан од стране Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја; да кандидат говори српски и ромски језик; 
држављанство РС; да није осуђиван за кривична дела из 
чл. 120 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима. Кандидати су дужни да уз 
пријаву на конкурс доставе: фотокопију дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању, уверење о држављан-
ству РС, доказ о завршеном програму обуке за педагош-
ког асистента. Проверу психофизичких способности за 
рад са децом и ученицима врши Национална служба за 
запошљавање, по упућивању од стране школе. Уверење 
да кандидати нису осуђивани правноснажном пресудом за 
кривична дела из чл. 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања - прибавља школа. Пријаве доставити 
на адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ 
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

11000 Београд, Булевар краља Александра 73
тел. 011/3218-553

Расписује конкурс за избор у звање и заснивање 
радног односа:

1. Ванредни професор за уже научне 
области Планирање и пројектовање путева 
и аеродрома и Планирање и пројектовање 

градских саобраћајница
на одређено време од пет година

2. Асистент - студент докторских студија за 
ужу научну област Грађење и одржавање 

путева и аеродрома
на одређено време од три године

3. Асистент - студент докторских студија 
за ужу научну област Техничка механика и 

теорија конструкција
на одређено време од три године

4. Асистент - студент докторских студија 
за уже научне области Фотограметрија 

и даљинска детекција и Земљишни 
информациони системи

на одређено време од три године

5. Асистент - студент докторских студија за 
ужу научну област Бетонске конструкције

на одређено време од три године
2 извршиоца

6. Асистент - студент докторских студија за 
ужу научну област Механика нестишљивих 

флуида и хидраулика и Еколошко 
инжењерство

на одређено време од три године

УСЛОВИ: За радно место бр. 1: VIII степен стручне спреме, 
докторат из уже научне области којој припада наставни 
предмет. За радна места бр. 2, 3, 4, 5, 6: VII/1степен стру-
чне спреме из уже научне области за коју се бира (сту-
дент докторских студија), у складу са чл. 72 став 1 Закона 
о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 97/08, 
44/10, 100/07 и 93/12). Кандидати који конкуришу поред 
општих услова треба да испуњавају и услове предвиђене 
одредбама Закона о високом образовању и Статута Грађе-
винског факултета Универзитета у Београду. Уз пријаву 
доставити: биографију са подацима о досадашњем раду, 
списак научних радова и оверен препис дипломе. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Непотпу-
не и неблаговремено достављене пријаве неће се узимати 
у разматрање.
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ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 
ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ 

ТЕХНОЛОГИЈЕ
11000 Београд, Здравка Челара 16

тел. 011/3290-531, 3293-908

Сарадник у лабораторији за област 
Електротехничко и рачунарско инжењерство, 

ужа област Интернет технологије
на одређено време од 2 године

УСЛОВИ: високо образовање другог степена, просечна 
оцена током студија на предметима из области за коју се 
бира најмање осам и способност за наставни рад.

Сарадник у лабораторији за област 
Електротехничко и рачунарско инжењерство, 

ужа област Телекомуникације
на одређено време од 2 године

УСЛОВИ: високо образовање другог степена, просечна 
оцена током студија на предметима из области за коју се 
бира најмање осам и способност за наставни рад.

ОСТАЛО: Остали услови утврђени су Законом о висо-
ком образовању, Статутом школе и Правилником о избо-
ру наставника и сарадника школе, у складу са којима ће 
бити извршен избор пријављених кандидата. Пријаве на 
конкурс са доказима о испуњености услова (биографија, 
диплома о одговарајућој стручној спреми, извод из матич-
не књиге рођених, уверење о држављанству), подносе се 
у року од 8 дана од дана објављивања, на адресу: Висока 
школа струковних студија за информационе и комуника-
ционе технологије, Београд, Здравка Челара 16. Непотпу-
не и неблаговремено достављене пријаве неће се узимати 
у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
“HAPPY KIDS”

11000 Београд, Коперникова 10

Сарадник за исхрану деце - дијететичар
на одређено време

УСЛОВИ: одговарајуће образовање на студијама првог сте-
пена (основне струковне студије, односно основне академ-
ске студије), односно на студијама у трајању од три године 
или више образовање у области медицинских наука, у скла-
ду са законом или VI степен стручне спреме, виша меди-
цинска школа, смер дијететичар нутрициониста, са или 
без радног искуства, обавеза полагања стручног испита, 
могућа провера психофизичких и радних способности, уве-
рење о здравственој способности, да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, држављанство Републике Србије. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ 
о држављанству Републике Србије (уверење о држављан-
ству, фотокопија), извод из матичне књиге рођених (фото-
копија), оверен препис или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању. Одлуку о избору кандидата дирек-

тор ће донети у року од 30 дана од дана од истека рока 
за подношење пријава на конкурс. Пријаве слати на горе-
наведену адресу. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити на број телефона: 011/2762-474.

Стручни сарадник - педагог, приправник
на одређено време до полагања испита за 

лиценцу, а најдуже две године
3 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена 
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке 
академске или специјалистичке струковне студије), високо 
образовање на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, у складу са законом; образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина стече-
но на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом преноса бодо-
ва, филозофски факултет - група за педагогију; посебна 
здравствена и психофизичка способност за рад са децом 
предшколског узраста; уверење о здравственој способ-
ности; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; држављан-
ство Републике Србије. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра 
се пријава која садржи: доказ о држављанству Републи-
ке Србије (уверење о држављанству - фотокопија); извод 
из матичне књиге рођених (фотокопија), оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању. 
Директор ће донети одлуку о избору стручног сарадника 
- педагога у року од осам дана од дана добијања резулта-
та психолошке процене кандидата о способности за рад 
са децом. Пријаве слати на горенаведену адресу. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити на број телефона: 
011/2762-474.

Медицинска сестра - васпитач, приправник
на одређено време до полагања испита за 

лиценцу, а најдуже две године
10 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицин-
ска школа - васпитачки смер и одговарајуће више обра-
зовање, односно одговарајуће високо образовање на 
студијама првог степена (основне струковне студије) на 
којима је кандидат оспособљен за рад са децом јасленог 
узраста - васпитач, без обзира на радно искуство; да кан-
дидат има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом; уверење о здравственој способности; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; држављанство Републике 
Србије. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која 
садржи: доказ о држављанству Републике Србије (уве-
рење о држављанству - фотокопија); извод из матичне 
књиге рођених (фотокопија), оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању. Директор ће 
донети одлуку о избору медицинске сестре - васпитача у 
року од осам дана од дана добијања резултата психолошке 
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процене кандидата о способности за рад са децом. Прија-
ве слати на горенаведену адресу. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити на број телефона: 011/2762-474.

Сарадник за превентивно здравствену 
заштиту - приправник

на одређено време до полагања испита за 
лиценцу

3 извршиоца

УСЛОВИ: средње образовање у области медицинских 
наука - општи и педијатријски смер, обавезно полагање 
испита за лиценцу, посебна здравствена и психофизичка 
способост за рад са децом предшколског узраста, могућа 
провера психофизичких и радних способности, уверење 
о здравственој способности, 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. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ 
о држављанству Републике Србије (уверење о држављан-
ству - фотокопија), извод из матичне књиге рођених (фото-
копија), оверен препис или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању. Одлуку о избору кандидата дирек-
тор ће донети у року од 30 дана од дана истека рока за 
подношење пријава. Пријаве слати на горенаведену адре-
су. Ближе информације о конкурсу могу се добити на број 
телефона: 011/2762-474.

Васпитач - приправник
на одређено време до полагања испита за 

лиценцу, а најдуже две године
15 извршилаца

УСЛОВИ: високо образовање васпитача на студијама 
првог степена или студијама другог степена или студија-
ма у трајању од три године или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или више образовање 
васпитача, образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова, без обзира на радно иску-
ство; да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом - уверење о здравственој спо-
собности; да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; држављан-
ство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује 
васпитно-образовни рад. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра 
се пријава која садржи: доказ о држављанству Републи-
ке Србије (уверење о држављанству - фотокопија); извод 
из матичне књиге рођених (фотокопија), оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању. 
Директор ће донети одлуку о избору васпитача у року од 
осам дана од дана добијања резултата психолошке про-
цене способности за рад са децом. Пријаве слати на горе-
наведену адресу. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити на број телефона: 011/2762-474.

Возач
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, ауто-електричар, 
1 година радног искуства у струци, пробни рад до шест 
месеци, могућа провера психофизичких и радних способ-
ности, уверење о здравственој способности, да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, држављанство Републике 
Србије. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узи-
мати у разматрање. Потпуном пријавом сматра се прија-
ва која садржи: доказ о држављанству Републике Србије 
(уверење о држављанству - фотокопија), извод из мати-
чне књиге рођених (фотокопија), оверен препис или ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом образовању. Одлуку 
о избору директор ће донети у року од 30 дана од дана 
од истека рока за подношење пријава на конкурс. Пријаве 
слати на горенаведену адресу. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити на број телефона: 011/2762-474.

КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКА 
АКАДЕМИЈА

11080 Земун, Цара Душана 196

Наставник у звању редовног професора за 
ужу научну област Организација полиције, 

наставни предмет Полиција у заједници

УСЛОВИ: завршене основне студије - криминалистич-
ко-полицијска академија, полицијска академија, правни 
факултет, војна академија или факултет безбедности, сте-
чен научни назив доктора наука из одговарајуће научне 
области и способност за наставни рад.

Наставник у звању редовног или ванредног 
професора за ужу научну област Безбедност 
у ванредним ситуацијама, наставни предмет 

Безбедност у ванредним ситуацијама

УСЛОВИ: завршене основне студије - криминалистичко-по-
лицијска академија, полицијска академија, факултет тех-
ничко-технолошких наука или факултет безбедности, сте-
чен научни назив доктора наука из одговарајуће научне 
области и способности за наставни рад.

Наставник у звању ванредног професора 
или доцента за ужу научну област Биолошко 
инжењерство, наставни предмет Генетика и 

генетичко инжењерство
на период од 5 година

УСЛОВИ: завршене основне студије - факултет природ-
но-математичких наука или медицински факултет, сте-
чен научни назив доктора наука из одговарајуће научне 
области и способности за наставни рад.

ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова треба да 
испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о 
високом образовању (“Сл. гласник РС”, број 76/05, 100/07, 
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15, 68/15) и Стату-
та Криминалистичко-полицијске академије. Кандидат уз 
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пријаву прилаже: биографију, уверење о држављанству 
Републике Србије; извод из матичне књиге рођених; уве-
рење да против њега није покренут кривични поступак, 
нити истрага (не старије од 6 месеци); диплому, односно 
уверење о високој стручној спреми; диплому или уверење 
о стеченом одговарајућем стручном, академском односно 
научном називу; списак научних и стручних радова, као и 
по један примерак тих радова. Пријаве са биографијом и 
траженим доказима о стеченом образовању достављају се 
на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Пријаве поднете по истеку рока и пријаве 
без потребних доказа неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ 
ФАКУЛТЕТ ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ

11000 Београд, Париска 16
тел. 011/218-1214

Уметнички сарадник за ужу уметничку област 
Вајарство, у Центру за развој уметничког 

ливења и на предмету Скулптура у металу и 
вајарска технологија

на период од пет година

УСЛОВИ: Право учешћа на конкурсу имају лица која 
испуњавају услове прописане Законом о високом образо-
вању, Статутом Универзитета уметности и Статутом факул-
тета и имају способност за рад у настави. Од кандидата се 
очекује да влада вештинама израде скулптура различитим 
мултипликативним техникама у различитим скулпторс-
ким материјалима. Кандидат треба да поседује склоност и 
способност за наставни рад. Кандидати прилажу: пријаву 
на конкурс, оверену фотокопију дипломе или уверења о 
завршеним студијама, биографију са прецизним инфор-
мацијама о доказима о досадашњој излагачкој активности 
самосталној и групној, као и о евентуалним учешћима на 
конурсима, о изведеним јавним скулптурама, итд; порт-
фолио уметничке активности; попуњени формулар (обра-
зац 2) који се може добити у секретаријату; три ауторске 
скулптуре и мапу са цртежима; до три рада који доказују 
владање мултипликативним техникама (може бити пре-
зентовано само кроз фотоматеријал); материјалу који се 
предаје на конкурс може се придружити све оно што опи-
сује или приказује специфичне способности и компетен-
ције кандидата (дипломе или сертификате о завршеним 
курсевима или познавању појединих вештина и слично); 
уколико кандидат поседује одређено педагошко искуство 
доставити доказ о томе где и када је радио и учествовао 
у настави, као и евентуалне препоруке; списак предатих 
радова. Пријаве са документацијом се подносе Факулте-
ту ликовних уметности у Београду, Париска 16, а радови 
и портфолио у Булевару војводе Путника 68, од 10 до 13 
сати, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Чика Љубина 18-20
тел. 011/3206-104

Редовни професор за ужу научну област 
Етнологија - антропологија

(унапређење)

Доцент за ужу научну област Андрагогија
на одређено време до пет година (унапређење)

Доцент за ужу научну област Археологија
са 50% радног времена, на одређено време до 

пет година (избор)

Доцент за ужу научну област Класичне науке
на одређено време до пет година (реизбор)

Доцент за ужу научну област Историја 
ликовних уметности и архитектуре

на одређено време до пет година (реизбор)

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; научни степен докто-
ра наука из уже научне области за коју се бира; способност 
за наставни рад.

Асистент за ужу научну област Општа 
психологија

на одређено време до пет година (реизбор)

УСЛОВИ: дипломирани психолог, студент докторских сту-
дија у одговарајућој научној области који је претходне 
нивое студија завршио са укупном просечном оценом нај-
мање 8 и који показује смисао за наставни и научни рад. 

ОСТАЛО: Поред општих услова кандидати треба да 
испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о 
високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/05) и Статута 
Факултета. Пријаве кандидата са прилозима (биографија 
са неопходним подацима за писање извештаја, дипломе, 
списак објављених радова и остала пратећа документа-
ција), доставити на наведену адресу. Контакт телефон: 
011/3206-104, Радмила Ђорђевић, стручни сарадник за 
радне односе.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ЧУКАРИЦА“

11030 Београд, Пожешка 28
тел. 011/3058-717, 3552-770

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: 1) високо образовање стечено на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне студије), 
по пропису који уређује високо образовање почев од 10. 
септембра 2005. године за васпитача или стручног сарад-
ника (педагога, психолога, педагога за ликовно, музичко и 
физичко васпитање и логопеда), дозвола за рад, обука и 
положен испит за директора установе и најмање пет годи-
на рада у установи након стеченог одговарајућег образо-
вања; високо образовање стечено на основним студијама 
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у трајању од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не за васпитача или стручног сарадника (педагога, психо-
лога, педагога за ликовно, музичко и физичко васпитање 
и логопеда), дозвола за рад, обука и положен испит за 
директора установе и најмање пет година рада у установи 
након стеченог одговарајућег образовања; високо обра-
зовање стечено на студијама првог степена (основне ака-
демске, односно струковне студије), студијама у трајању 
од три године или више образовање за васпитача, дозво-
ла за рад, обука и положен испит за директора установе 
и најмање десет година рада у предшколској установи 
на пословима васпитања и образовања након стеченог 
одговарајућег образовања; васпитач и стручни сарадник 
(педагог, психолог, педагог за ликовно, музичко и физичко 
васпитање и логопед) који мора да има образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина, у складу 
са чланом 8 став 4 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13, 
35/15 - аутентично тумачење и 68/15 и даље Закон). Вас-
питач и стручни сарадник који је у току студија положио 
испите из педагогије, психологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образо-
вање из члана 8 став 4 Закона. Овај услов се доказује одго-
варајућим уверењем издатим од високошколске установе 
или кроз додатак дипломе или одговарајућом исправом о 
накнадно стеченом овом образовању на високошколској 
установи, уверењем о положеном стручном испиту однос-
но испиту за лиценцу; 2. кандидат мора да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом; 3. да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у члану 120. став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 
72/09, 52/11 и 55/13); 4. да има држављанство Републике 
Србије; 5. да зна језик на коме се остварује васпитно-об-
разовни рад. Докази о испуњености услова из тачака 1, 
4 и 5 достављају се уз пријаву на конкурс. Доказ из тач-
ке 2 доставља се пре закључења уговора о раду, а доказ 
из тачке 3 прибавља установа по службеној дужности. 
Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави: био-
графске податке са прегледом кретања у служби; оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању (не старију 
од 6 месеци); оверену фотокопију уверења о положеном 
испиту за лиценцу, односно стручном испиту (не старије 
од 6 месеци); доказ о радном стажу у области васпитања 
и образовања са подацима о пословима које је обављао - 
оверена копија радне књижице (не старија од 6 месеци) и 
потврду установе у којој је радио (оригинал). Пријава која 
не садржи доказ о положеном испиту за директора устано-
ве - лиценцу за директора установе, сматра се потпуном, 
уз обавезу изабраног кандидата да положи испит за дирек-
тора у законом прописаном року; доказ о познавању српс-
ког језика, као језика на коме се се остварује васпитно-об-
разовни рад, доставља се уколико кандидат није стекао 
образовање на српском језику (потврда или уверење којим 
се доказује да је испит из српског језика положо по програ-
му одговарајуће високошколске установе), оригинал уве-
рења да кандидат није под истрагом и да против њега није 
подигнута оптужница (не старије од 6 месеци), оригинал 
уверења о држављанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци); оригинал извода из матичне књиге рођених 
(издато после 01.03.2010. године); оверену копију личне 
карте. Пријаве на конкурс са доказима се достављају на 

адресу: ПУ „Чукарица“, Пожешка 28, Београд, са назна-
ком: „Конкурс за директора” или се непосредно предају у 
установи, радним данима, од 09,00 до 15,00 часова. Рок 
за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
разматрање.

ОШ “МОМЧИЛО ЖИВОЈИНОВИЋ”
11400 Младеновац - Раља, Александра Обреновића 25

тел/факс: 011/8231-388

Наставник историје
са 85% радног времена, на одређено време 

до повратка радника са боловања, у матичној 
школи и издвојеном одељењу Дубона

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка радника са 

боловања, у матичној школи

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме стечен на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалистич-
ке академске студије или специјалистичке струковне сту-
дије), по пропису који уређује високо образовање почев од 
10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од 
најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10.09.2005. године или стечено високо образо-
вање на студијама првог степена, студијама у трајању од 
3 године или више образовање у наведеном занимању, у 
складу са Правилником о врсти и степену стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној школи, да је 
кандидат држављанин 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 има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са ученицима и зна језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад. Уз молбу кандидат прилаже: 
оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију уве-
рења о држављанству, извод из књиге рођених. Пријава се 
подноси на адресу: ОШ “Момчило Живојиновић” Младено-
вац, Краља Александра Обреновића 25. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати.

ШКОЛА ЗА БРОДАРСТВО, 
БРОДОГРАЊУ И ХИДРОГРАДЊУ
11000 Београд, Милоша Поцерца 2

тел. 011/3621-597

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалистич-
ке академске студије или специјалистичке струковне сту-
дије), по пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године или високо образовање сте-
чено на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године; да кандидат испуњава усло-
ве за наставника средње стручне школе за подручје рада: 
Машинство и обрада метала, Саобраћај, Геодезија и грађе-
винарство, за педагога и психолога, да има дозволу за рад, 
обуку и положен испит за директора установе и најмање 
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пет година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да 
поседује психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима; да је држављанин Републике 
Србије; да није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. Потпуном прија-
вом сматра се пријава која садржи: доказ о држављанству 
Републике Србије (уверење о држављанству, не старије 
од 6 месеци и извод из матичне књиге рођених); оверен 
препис или оверену копију дипломе о стеченом образо-
вању; оверен препис или оверену копију дозволе за рад 
(лиценце) односно уверења о положеном стручном испи-
ту; потврду да кандидати имају најмање пет година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања; лекар-
ско уверење - доказ да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; судско 
уверење да нису осуђивани правоснажном пресудом за 
наведена кривична дела (не старије од 6 месеци); доказ 
о знању језика на којем се остварује образовно-васпитни 
рад; биографију са кратким прегледом кретања у служби; 
предлог програма рада директора школе. Пријаве слати 
на наведену адресу школе, са назнаком: “За конкурс”. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе, путем мејла: sekretar@brodarska.edu.rs или путем 
телефона: 011/3621-597. Рок за прјављивање је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ „УНИОН“ 
БЕОГРАДСКА БАНКАРСКА АКАДЕМИЈА 

ФАКУЛТЕТ ЗА БАНКАРСТВО, ОСИГУРАЊЕ И 
ФИНАНСИЈЕ

11000 Београд, Змај Јовина 12
тел. 065/2621-730

Наставник у звању ванредног професора из 
уже научне области Економија и финансије

УСЛОВИ: Услови за избор наставника утврђени су Законом 
о високом образовању, Статутом Универзитета „Унион“ и 
Статутом Београдске банкарске академије. Уз пријаву на 
конкурс доставити: биографију, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, оверене копије дипло-
ма о претходно стеченим звањима, уверење о неосуђи-
ваности и списак објављених радова. Пријаву и траже-
ну документацију доставити у физичком и електронском 
облику 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 
ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ

11000 Београд, Булевар ослобођења 18
тел. 011/3615-436

Ванредни или редовни професор за ужу 
научну област Гинекологија са андрологијом

на одређено време од 5 година или на 
неодређено време

Ванредни или редовни професор за 
ужу научну област Микробиологија са 

имунологијом
на одређено време од 5 година или на 

неодређено време

Ванредни или редовни професор за ужу 
научну област Физиологија

на одређено време од 5 година или на 
неодређено време

Ванредни или редовни професор за ужу 
научну област Ветеринарска хирургија

на одређено време од 5 година или на 
неодређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, ветеринарски факул-
тет; научни степен доктора наука из научне области за коју 
се бира. Остали услови утврђени су чланом 64 Закона о 
високом образовању и 127 и 128 Статута Факултета вете-
ринарске медицине.

Ванредни или редовни професор за ужу 
научну област Исхрана

на одређено време од 5 година или на 
неодређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, биолошки факултет; 
научни степен доктора наука из научне области за коју се 
бира. Остали услови утврђени су чланом 64 Закона о висо-
ком образовању и 127 и 128 Статута Факултета ветеринар-
ске медицине.

Доцент или ванредни професор за ужу 
научну област Сточарство са генетиком

на одређено време од 5 година
2 извршиоца

Доцент или ванредни професор за ужу 
научну област Ветеринарска форензика и 

државно ветеринарство
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, ветеринарски факул-
тет; научни степен доктора наука из научне области за коју 
се бира. Остали услови утврђени су чланом 64 Закона о 
високом образовању и 126 и 127 Статута Факултета вете-
ринарске медицине.

Доцент за ужу научну област Ветеринарска 
економија

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, ветеринарски факул-
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тет; научни степен доктора наука из научне области за 
коју се бира. Остали услови утврђени су чланом 64 Закона 
о високом образовању и 126 Статута Факултета ветери-
нарске медицине.

Асистент за ужу научну област 
Радиобиологија са радијационом хигијеном

на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област Ветеринарска 
економика

на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област Хигијена и 
технологија меса

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских академских студија из вете-
ринарске медицине који је претходне нивое студија завр-
шио са укупном просечном оценом најмање 8; VII/1 степен 
стручне спреме, завршен факултет ветеринарске меди-
цине; магистар наука коме је прихваћена тема докторске 
дисертације, који је претходне нивое студија завршио са 
просечном оценом најмање 8; смисао за наставни рад.

Сарадник у настави за ужу научну област 
Клиничка дијагностика, патологија и 

терапија животиња
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: студент специјалистичких академских студија из 
ветеринарске медицине који је претходне нивое студија 
завршио са укупном просечном оценом најмање 8; VII/1 
степен стручне спреме; завршен факултет ветеринарске 
медицине.

ОСТАЛО: Поред наведених услова, кандидати треба да 
испуњавају услове предвиђене одредбама Закона о висо-
ком образовању и Статутом Факултета ветеринарске меди-
цине. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса 
(биографија, дипломе, списак радова, радови и копију лич-
не карте) доставити у року од 15 дана од дана објављи-
вања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 16
тел. 011/2636-163

Доцент за ужу научну област Морфологија, 
систематика и филогенија животиња

на Катедри за морфологију, систематику 
и филогенију животиња, у Институту за 

зоологију, на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Морфологија, 
фитохемија и систематика биљака

на Катедри за морфологију и систематику 
биљака, у Институту за ботанику и ботаничкој 
башти “Јевремовац”, на одређено време од 5 

година

УСЛОВИ: научни степен доктора наука из научне области 

за коју се бира; непостојање сметње из члана 62 став 4 
Закона о високом образовању и остали услови утврђе-
ни чланом 64 Закона о високом образовању. Пријаву са 
биографијом, овереним преписом дипломе и списком и 
сепаратима научних и стручних радова доставити Архиви 
Факултета, на наведену адресу, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
“11. АПРИЛ”

11070 Нови Београд, Народних хероја 12а
тел. 011/260-30-42

Службеник за безбедност и здравље на раду

УСЛОВИ: основне академске студије, VII степен, природ-
ног или друштвеног смера.

Радник на одржавању дворишта и објеката

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа, возачка 
дозвола Б или Ц категорије.

ОСТАЛО: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са, кандидати треба да испуњавају и услове прописане чл. 
120 ст. 1 т. 1, 2, 3, 4, 5 Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Уз пријаву доставити доказ о стручној 
спреми, уверење о држављанству, за радника на одржа-
вању дворишта и објеката доставља се и копија возачке 
дозволе, а за службеника за безбедност и здравље на раду 
доставити и лиценцу за безбедност и здравље на раду. 
Фотокопије морају бити оверене и не старије од 6 месеци. 
Доказ о неосуђиваности правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 ст. 1 т. 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, прибавља установа 
од надлежног органа. Изабрани кандидат пре заснивања 
радног односа дужан је да достави лекарско уверење и 
санитарну књижицу. Писане пријаве достављати искључи-
во путем поште, на наведену адресу, са назнаком радног 
места за које се кандидат пријављује.

ФАКУЛТЕТ ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ
11070 Нови Београд, Булевар уметности 20

тел. 011/2140-419

Ванредни професор или доцент за уметничку 
област Филмска и телевизијска режија, 
наставни предмети Филмска режија и 

Телевизијска режија
на одређено време

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

Ванредни професор или доцент за уметничку 
област Филмска и телевизијска продукција, 
наставни предмет Телевизијска продукција

на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, факултет драмских 
уметности, дипломирани филмски и телевизијски проду-
цент.
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Ванредни професор или доцент за уметничку 
област Снимање и дизајн звука, наставни 

предмет Монтажа звука
на одређено време

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

Доцент за уметничку област Драматургија, 
наставни предмет Позоришна и радио 

драматургија
на одређено време

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

Доцент за научну област Менаџмент и 
продукција позоришта, радија и културе, 

наставни предмети Основе радио продукције 
и програмирања, Креативна радио 

продукција, Маркетинг електронских медија 
и Менаџмент медија-радио станица

на одређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, факултет драмских 
уметности, доктор наука о драмским уметностима, иску-
ство у области менаџмента и продукције радија.

Виши уметнички сарадник за уметничку 
област Филмска и телевизијска продукција, 

наставни предмет Филмска продукција
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани фил-
мски и телевизијски продуцент.

ОСТАЛО: Избор се врши према условима за избор настав-
ника и сарадника предвиђених Законом о високом образо-
вању и Статутом Факултета драмских уметности.

ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНА ШКОЛА 
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У БЕОГРАДУ

11080 Земун, Цара Душана 254

Предавач, област Медицина, ужа научна 
област Здравствена нега

на одређено време

УСЛОВИ: магистеријум из медицинских, дефектолош-
ких или економских наука - област менаџмент у здрав-
ству, претходно завршена виша медицинска школа, одсек 
виших медицинских сестара, искуство у настави 3 године. 
Општи и посебни услови предвиђени су Законом о високом 
образовању, Статутом школе и Правилником о системати-
зацији радних места. Пријаве на конкурс са биографијом, 
овереним дипломама, уверење о држављанству и другим 
прилозима којима кандидат доказује да испуњава услове 
конкурса, подносе се у року од 8 дана од дана објављи-
вања, на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговре-
мено достављене пријаве неће се разматрати.

БОР

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

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове прописане 
чланом 59 став 2 и 5, чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 55/13), тј. да испуњава услове за настав-
ника, васпитача и стручног сарадника са одговарајућим 
високим образовањем: на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије), по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године; 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10.09.2005. године; да има дозволу за рад за наставника те 
врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога; да 
има дозволу за рад, обуку и положен испит за директора 
установе и најмање пет година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност 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. Уз 
пријаву на конкурс поднети: оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен пре-
пис или оверену фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту, односно испиту за лиценцу; оверен препис 
или оверену фотокопију уверења о држављанству Репу-
блике Србије; доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом; потврду о радном стажу у 
области образовања и васпитања; уверење да кандидат 
није осуђиван, у складу са одредбом члана 120 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
радну биографију; оквирни план рада за време мандата.

ОСТАЛО: Директор се бира на период од четири годи-
не. Одлука о избору по конкурсу биће донета у року од 
90 дана од дана објављивања конкурса. Додатне инфор-
мације о конкурсу могу се добити од секретара школе, на 
тел. 030/25-61-022. Пријаву и доказе о испуњености усло-
ва конкурса доставити поштом на горенаведену адресу, 
са назнаком: „Конкурс за директора школе“. Рок за под-
ношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкур-
са. Благовременом пријавом на конкурс сматра се пријава 
која је непосредно предата школи пре истека рока утврђе-
ног у конкурсу, укључујући и пријаве поднете поштом. Ако 
последњи дан рока пада у недељу или на дан државног 
празника или у неки други дан кад школа не ради, рок 
истиче истеком првог наредног радног дана. Потпуном 
пријавом сматра се пријава која садржи све прилоге који 
се захтевају у конкурсу. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Конкурс је отворен 15 дана од 
дана објављивања.
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ЧАЧАК

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ 
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

32000 Чачак, Светог Саве 65

Сарадник у звању асистента за ужу 
научну област Менаџмент и операциона 

истраживања
на одређено време од три године

УСЛОВИ: завршене основне и мастер академске студије 
инжењерског менаџмента, студент докторских студија.

Сарадник у звању асистента за ужу научну 
област Теоријска и општа електротехника

на одређено време од три године

УСЛОВИ: магистар техничких наука у одговарајућој 
области коме је прихваћена тема докторске дисертације.

Сарадник у звању асистента за ужу научну 
област Електроенергетика

на одређено време од три године

УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротехнике, студент 
докторских студија у одговарајућој области.

ОСТАЛО: Поред наведених услова, кандидати треба да 
испуњавају услове прописане Законом о високом обра-
зовању, Статутом Универзитета и Статутом Факултета. 
Уз пријаву приложити: биографију, доказ о одговарајућој 
стручној спреми, списак радова, као и саме радове и доказ 
надлежног органа о неосуђиваности у смислу члана 62 
став 4 Закона о високом образовању и чл. 125е став 1 
Статута Универзитета у Крагујевцу. Пријаву са доказима о 
испуњавању услова конкурса доставити на адресу: Факул-
тет техничких наука у Чачку, Светог Саве 65, у року од 15 
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узети у разматрање.

ЈАГОДИНА

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„МИЛОЈЕ МИЛОЈЕВИЋ“

35260 Рековац, Светозара Марковића 4
тел. 035/8411-470, 035/8411-002

Васпитач
на одређено време, до повратка запослене са 
дужности директора предшколске установе

УСЛОВИ: дипломирани васпитач, стечено одговарајуће 
високо образовање на студијама првог степена, студија-
ма другог степена, студијама у трајању од три године, 
више образовање; да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела из чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања; да има држављанство Републике Србије; да зна 
језик на коме се остварује васпитно-образовни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити следећу документацију: 
оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству 

Републике Србије, извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверену фотокопију). Доказ о испуњености 
услова из чл. 120 став 1 тачка 5 Закона о основама система 
образовања и васпитања - доказ о знању језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад, у обавези су да доста-
ве кандидати који одговарајуће образовање нису стекли 
на српском језику. Доказ о испуњености услова из чл. 120 
став 1 тачка 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања (лекарско уверење) изабрани кандидат подно-
си пре закључења уговора о раду, а доказ из става 1 тачка 
3 овог члана прибавља установа. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
слати на адресу: Предшколска установа „Милоје Милоје-
вић“, Светозара Марковића 4, 35260 Рековац.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ВУК КАРАЏИЋ“
38213 Прилужје
тел. 028/467-060

Педагог школе
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном зани-
мању, према Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи, ове-
рена диплома о завршеном факултету, извод из матич-
не књиге рођених, држављанство (не старије од 6 месе-
ци), фотокопија личне карте и уверење да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела за 
која је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање 3 месеца или није правоснажно осуђиван за кри-
вична дела против достојанства личности и морала; да 
има психичку, физичку и здравствену способност. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Пријаве са 
потребном документацијом (оверене фотокопије) достави-
ти поштом или лично, на адресу школе: ОШ „Вук Караџић“, 
38213 Прилужје. Непотпуне и неблаговремене пријаве се 
неће разматрати.

КРАГУЈЕВАЦ

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 034/306-800

Сарадник у настави за ужу научну област 
Медицинска статистика и информатика

на одређено време 1 година

УСЛОВИ: завршен факултет и остварених најмање 300 
ЕСПБ, са укупном просечном оценом најмање 8 (осам) и 
уписане докторске академске студије или магистар нау-
ка коме је прихваћена тема докторске дисертације; усло-
ви утврђени одговарајућим одредбама Закона о високом 
образовању („Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 100/2007 - 
аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 
и 99/2014), Статутом Универзитета у Крагујевцу и Стату-
том Факултета медицинских наука у Крагујевцу, у складу 
са којима ће бити извршен избор пријављених кандида-
та. Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, потвр-
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ду о уписаним докторским студијама, фотокопију овере-
них диплома, списак стручних и научних публикација и по 
један примерак тих публикација. Сву конкурсну докумен-
тацију, као доказе о испуњености услова, доставити и у 
електронској форми (на CD-у). Рок за пријаву је 15 дана.

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб

тел. 034/500-125, 500-126

Сарадник у звање сарадника у настави за 
ужу научну област Теоријске књижевне 

дисциплине и општа књижевност
на одређено време од годину дана

УСЛОВИ: студент мастер академских студија који је 
основне академске студије завршио са укупном просечном 
оценом најмање 8 и који је у току студија показао смисао 
за наставни и научни рад из области за коју конкурише. 
Општи и посебни услови предвиђени су чл. 71 Закона о 
високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07, 
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 и 68/15), 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 Универ-
зитета у Крагујевцу. Документа која је потребно достави-
ти: пријава на конкурс, биографија и стручна биографија 
(на CD-у и у штампаној форми), оверена копија дипломе 
основних академских студија, уверење о уписаним мастер 
академским студијама, оверена копија извода из матич-
не књиге рођених, уверење о држављанству (оригинал), 
потврда надлежног органа (полицијске управе) да канди-
дат није осуђиван за кривична дела предвиђена чланом 
62 став 4 Закона о високом образовању (оверена копија).

Сарадник у звање лектора за ужу научну 
област Немачки језик

на одређено време од три године

УСЛОВИ: завршене мастер академске студије (или њима 
еквивалентне четворогодишње студије према раније 
важећем закону) са просечном оценом најмање осам (8) и 
на основним и на мастер академским студијама и способ-
ност за наставни рад. Општи и посебни услови предвиђе-
ни су чл. 70 Закона о високом образовању (“Сл. гласник 
РС”, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 
45/15 и 68/15), Законом о раду (“Сл. гласник РС” бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), Статутом Филолошко-умет-
ничког 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 акти-
ма Факултета и Универзитета у Крагујевцу. Документа која 
је потребно доставити: пријава на конкурс, биографија и 
стручна биографија (на CD-у и у штампаној форми), ове-
рене копије диплома свих нивоа студија, оверена копија 
извода из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству (оригинал), потврда надлежног органа (полицијске 
управе) да кандидат није осуђиван за кривична дела 
предвиђена чланом 62 став 4 Закона о високом образо-

вању (оверена копија), мишљење студената формирано 
на основу анкете (за кандидате који имају педагошко иску-
ство у високошколској установи).

ОСТАЛО: Фотокопије докумената морају бити оверене и не 
старије од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве, 
као и документација кандидата који не испуњавају услове 
конкурса неће се узимати у разматрање. Сва документа-
ција и оригинални 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.

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб

тел. 034/500-125, 500-126

Наставник у звање ванредног професора за 
ужу уметничку област Хармоника
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: доктор уметности из уже уметничке области 
за коју се бира или високо образовање првог степена и 
призната уметничка дела која представљају самосталан 
допринос уметности. Општи и посебни услови предвиђе-
ни су чл. 64 и чл. 65 Закона о високом образовању („Сл. 
гласник РС“, бр. 76/2005, 100/07, 97/08, 44/2010, 93/2012, 
89/2013, 99/2014, 45/15 и 68/15), Статутом Универзитета 
у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. I-01-95 од 30. 3. 2015. 
године) - (www.kg.ac.rs), Статутом Филолошко-уметничког 
факултета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. 01-1336 од 
30.04.2015. године) - (www.filum.kg.ac.rs), Законом о раду 
(„Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 
и 75/2014), Правилником о начину и поступку заснивања 
радног односа и стицању звања наставника Универзитета 
у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. I-01-13 од 10.01.2014. 
године) и другим актима Факултета и Универзитета у Кра-
гујевцу. 

ОСТАЛО: 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 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 студена-
та формирано на основу анкете (за кандидате који имају 
педагошко искуство у високошколској установи). Фотоко-
пије докумената морају бити оверене и не старије од 6 
месеци. Непотпуне и неблаговреме пријаве, као и доку-
ментација кандидата који не испуњавају услове конкурса 
неће се узимати у разматрање. Сва документација и ори-
гинални радови достављају се Служби за опште и правне 
послове ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке гимназије 
или поштом. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања конкурса.
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ИСПРАВКА КОНКУРСА 
ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб
тел. 034/500-125, 500-126

Конкурс објављен у публикацији „Послови“ 
09.09.2015. године исправља се у делу услова, тако 
што уместо: „За избор у звање вишег уметничког 
сарадника предвиђена је аудиција“, треба да стоји: 
„За избор у звање самосталног уметничког сарад-
ника предвиђена је аудиција“. У осталом делу текст 
конкурса је непромењен.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„СОФИЈА РИСТИЋ”

34310 Топола
Авенија краља Петра I 10а

тел. 034/813-744

Секретар
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове предвиђене чл. 68 
и чл. 120 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 52/2011, 55/13). Сви 
кандидати дужни су да уз пријаву на конкурс доставе: 
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, 
уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 
шест месеци) и извод из матичне књиге рођених. Лекар-
ско уверење о здравственој способности се подноси пре 
закључења уговора о раду, не старије од 6 месеци, а уве-
рење о неосуђиваности за кривична дела из чл. 120 Зако-
на о основама система образовања и васпитања прибавља 
установа. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији “Послови”. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

КРАЉЕВО

ОШ „СВЕТИ САВА”
36103 Рибница
Змај Јовина 1

тел. 036/379-400

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образо-
вање: на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије или специјалис-
тичке струковне студије), по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године или на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; да испуњава услове за наставника 
основне школе, за педагога и психолога, да има дозволу за 
рад, обуку и положен испит за директора установе и нај-
мање 5 година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 
да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања; да има држављанство Републике Србије; да зна 

језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Рок за 
пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања. 
Уз пријаву на конкурс кандидати подносе и одговарајућу 
документацију којом доказују да испуњавају услове пред-
виђене Законом, Статутом, као и овим конкурсом: дипло-
му о завршеном одговарајућем високом образовању, уве-
рење о положеном испиту за лиценцу, односно стручном 
испиту, уверење о положеном испиту за директора школе 
(уколико кандидат није положио наведени испит, а буде 
изабран за директора школе, биће у обавези да у закон-
ском року положи испит за директора), потврду да има нај-
мање 5 година радног стажа на пословима образовања и 
васпитања, извод из матичне књиге рођених (не старији 
од 6 месеци), уверење о држављанству (не старије од 6 
месеци), доказ да није покренута истрага нити подигнута 
оптужница код надлежног суда (не старије од шест месе-
ци), доказ да зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад (диплома издата на српском језику или доказ о 
положеном испиту из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе, ако кандидат није стекао 
високо образовање на српском језику), преглед кретања у 
служби са биографским подацима, предлог програма рада 
директора школе за мандатни период као и остале дока-
зе о стручним и организационим способностима. Доказ о 
поседовању психичке, физике и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење, не ста-
рије од шест месеци), изабрани кандидат достваља пре 
закључења уговора о раду. Уверење да кандидати нису 
осуђивани за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, прибавља школа по службеној дужности. Сва доку-
мента која се подносе уз пријаву морају бити оригинали 
или оверене фотокопије. Пријаве са наведеним докази-
ма слати у затвореним ковертама, са назнаком: „Конкурс 
за директора школе“, на адресу: Основна школа „Свети 
Сава“, Змај Јовина 1, 36103 Рибница. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у разматрање. Ближе 
информације се могу добити на број телефона: 036/379-
400.

КРУШЕВАЦ

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
37000 Крушевац

Драгана Рајковића 12
тел. 037/438-347

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2015/2016., односно до 31.08.2016. године

УСЛОВИ: Поред услова прописаних чланом 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, број 72/2009, 52/2011 и 55/2013) кандидати морају да 
уз пријаву приложе: оверену фотокопију дипломе - нај-
мање средње образовање, доказ о завршеном програму 
обуке за педагошког асистента, уверење о држављан-
ству (оригинал или оверену фотокопију, не старију од 6 
месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверену фотокопију, не старију од 6 месеци). Пријаве са 
потпуном документацијом слати на наведену адресу или 
доставити лично, радним данима, од 7 до 14 сати. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разма-
трање.
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ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ 
СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ

37000 Крушевац, Ћирила и Методија 22-24
тел. 037/439-754

Сарадник у настави за област педагошких 
наука

на одређено време од годину дана (реизбор)

УСЛОВИ: предвиђени Законом о високом образовању, 
члан 71 став 1.

ГИМНАЗИЈА
37000 Крушевац, Топличина 1

тел. 037/427-208

Професор грађанског васпитања
за 55% радног времена, на одређено време до 

повратка помоћника директора

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, одговарајуће образо-
вање сходно Правилнику о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у гимназији; да је кандидат 
држављанин Србије; да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања. 
Потребна документација: диплома (оверена копија), уве-
рење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, 
извод из казнене евиденције полиције (узима се у МУП-у), 
уверење о положеном испиту за лиценцу, ако је поло-
жен (оверена копија). У молби обавезно навести да ли је 
обављено тестирање у Националној служби за запошља-
вање и када.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
“ПАХУЉИЦЕ”

37220 Брус, Ј. Панчића бб
тел. 037/826-527

Васпитач
за рад на терену (у селима), на одређено 

време преко 60 дана, а најдуже до завршетка 
реализације припремно-предшколског 

програма у школској - радној 2015/16. години, 
односно до 15. јуна 2016. године

2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат мора да поседује одговарајуће више 
образовање, односно одговарајуће високо образовање на 
студијама првог степена (основне струковне студије или 
основне академске студије) у трајању од три године или 
на студијама другог степена - мастер академске студије 
(специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије) - васпитач, образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина од најмање 30 
бодова и шест бодова праксе у установи, испуњеност усло-
ва утврђених у члану 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати су дужни да поред био-
графије приложе следећу документацију: оверену копију 
дипломе о одговарајућој стручној спреми, као и доказе о 
испуњености осталих услова у погледу образовања, уве-
рење о држављанству, извод из матичне књиге рођених. 

Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности 
(лекарско уверење) доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања огласа у публикацији “Послови”.

НИШ

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
18000 Ниш, Вишеградска 33

тел. 018/533-015

Наставник у звању редовног професора за 
ужу научну област Аналитичка хемија

на Департману за хемију

УСЛОВИ: доктор хемијских наука.

Наставник у звању доцента за ужу научну 
област Друштвена географија - туристичка 

група предмета
на Департману за географију, на одређено 

време од 60 месеци

УСЛОВИ: доктор географских наука (ужа научна област 
друштвена географија) или доктор туризмологије.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да доставе: биогра-
фију; оверен препис дипломе о докторату; списак научних 
радова са библиографским подацима, као и саме радове 
(списак радова доставити и у електронском облику, за 
сваки рад у часопису навести одговарајући линк). Рок за 
пријаву је 15 дана.

НОВИ С А Д

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

Професор разредне наставе
на одређено време до повратка запосленог са 

радног места директора школе

Наставник српског језика
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка запосленог 

са плаћеног одсуства, односно до 29.02.2016. 
године

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће обра-
зовање, у складу са чланом 8 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања и Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи; да има одговарајућу психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
је држављанин Републике Србије; да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Уз пријаву кандидат је дужан да приложи: уве-
рење о држављанству, оверен препис или оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању. Изабрани канди-
дат је дужан да пре закључења уговора о раду достави 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности 
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за рад са децом и ученицима. Уверење да кандидат није 
осуђиван прибавља установа. Пријаве слати поштом, на 
адресу: ОШ „Бранко Радичевић”, Равно Село, Мршала Тита 
112, са назнаком: „За конкурс“ или предати лично у секре-
таријату установе. Рок за подношење пријаве је 15 дана од 
дана објављивања. Некомплетна и неблаговремена доку-
ментација неће бити разматрана.

ОСНОВНА ШКОЛА „ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ”
21105 Шангај, VIII 2

тел/факс: 021/6520-142
e-mail: osveljkovlahovic@open.telekom.rs

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запосленог са 
дужности директора школе у првом мандату

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове из 
члана 120 став 1 Закона о основама система образовања и 
васпитања: да има одговарајуће образовање - кандидати 
треба да испуњавају опште услове из чл. 8 и 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, 68/2015) и члана 2 Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
број 15/2013); да је психички, физички и здравствено спо-
собан за рад са ученицима; да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања; да има држављанство Републике Србије. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети у раз-
матрање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да при-
ложе: оверену фотокопију уверења о држављанству (не 
старије од 6 месеци), оверен препис/фотокопију дипломе 
о стеченом високом образовању, кратку биографију (CV). 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код дирек-
тора и секретара школе и путем телефона: 021/6520-142. 
Пријаве се подносе у секретаријату школе или поштом 
препорученом пошиљком.

ГИМНАЗИЈА “ЈАН КОЛАР” 
СА ДОМОМ УЧЕНИКА

21470 Бачки Петровац, XIV ВУСБ 12

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може да буде изабрано лице које 
испуњава законом прописане следеће услове: да поседу-
је одговарајуће високо образовање стечено на студијама 
другог степена - дипломске академске студије - мастер, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије, у складу са Законом о високом обра-
зовању почев од 10.09.2005. године или на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. годи-
не, да има држављанство Републике Србије, да поседује 
лиценцу, односно положен стручни испит за наставника, 
психолога или педагога, најмање пет година радног ста-
жа у области образовања и васпитања, да је психички, 
физички и здравствено способан за рад са децом и учени-
цима, да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 

за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања, познавање 
словачког језика. Кандидат уз пријаву на конкурс прила-
же: оверен препис или оригинал дипломе о стеченој висо-
кој стручној спреми, уверење о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених, оверену фотокопију или препис 
лиценце за наставника, односно психолога или педагога, 
фотокопију радне књижице, потврду о стеченом радном 
стажу у области образовања и васпитања где га је стекао 
(потврда мора да садржи назив школе, делатност којом се 
бави, радно место на које је кандидат био распоређен и 
време трајања рада из области образовања и васпитања) 
или друге доказе о стеченом радном стажу у области обра-
зовања и васпитања (решења или уговор о раду, о заси-
вању радног односа и распоређивању на радно место и 
друго), краћу биографију о кретању у служби са биограф-
ским подацима којима доказује своје стручне, педагошке, 
организационе и друге способности и оствареним резул-
татима у раду (CV), документацију о стручном и радном 
усавршавању, програм рада за наредни мандатни период, 
односно предлог мера, организације и начина руковођења 
школом које би спровео као директор школе, уверење о 
завршеној школи на словачком језику или уверење о поло-
женом испиту провере знања словачког језика, доказ да 
је психички, физички и здравствено способан за рад са 
децом и ученицима се доставља пре закључења уговора 
о раду, уверење да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања - 
прибавља школа од надлежног секретаријата унутрашњих 
послова. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања 
у публикацији “Послови”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са докумен-
тацијом и прилозима достављају се на адресу: Гимназија 
“Јан Колар” са домом ученика, 21470 Бачки Петровац, XIV 
ВУСБ 12, са назнаком: „Конкурс за избор директора”. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе и путем телефона: 021/780-167.

ОШ “СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ”
21240 Тител, Милоша Црњанског 3

тел. 021/860-031

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да 
има одговарајуће високо образовање прописано одред-
бом члана 8. став 2. Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 
55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015), и то: 
образовање стечено на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке академске сту-
дије или специјалистичке струковне студије) по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године или на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, за наставника 
те врсте школе и подручја рада, за педагога и психоло-
га; дозволу за рад (положен испит за лиценцу, односно 
стручни испит за наставника, стручног сарадника); обуку 
и положен испит за директора установе (након доношења 
подзаконског акта који ће прописати програм обуке, про-
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грам испита, начин и поступак полагања испита за дирек-
тора); најмање пет година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; 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; да има држављанство Републике Србије; да 
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз 
пријаву на конкурс кандидати треба да доставе: диплому 
о стеченом одговарајућем образовању; доказ о положе-
ном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; извод 
из матичне књиге рођених; уверење о држављанству РС 
(не старије од шест месеци); доказ да имају најмање пет 
година рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања (потврда 
или оверена фотокопија радне књижице); доказ о знању 
језика на којем се остварује образовно-васпитни рад у 
школи (уколико одговарајуће образовање није стечено 
на том језику), радну биографију. Докази о испуњености 
услова се достављају у оригиналу или овереној фотоко-
пији. Одговарајуће лекарско уверење доставља изабра-
ни кандидат. Доказ о неосуђиваности прибавља школа. 
Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Пријаве са потребном докумен-
тацијом слати на адресу школе са назнакон: „Конкурс за 
директора”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

тел. 021/485-2068

Сарадник у звање асистента за ужу област 
Инжењерство биосистема

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке инжењер-
ства заштите животне средине, услови прописани чланом 
72 Закона о високом образовању и општим актима Факул-
тета техничких наука. Приложити пријаву за избор у звање 
и пријем у радни однос (навести звање, прецизан назив 
уже области и датум објављивања конкурса) и доказе о 
испуњености услова конкурса: краћу биографију, оверене 
фотокопије диплома и додатка дипломи, оригинални доказ 
о држављанству (не старији од 6 месеци), оригинални 
извод из матичне књиге рођених, уверење из суда да про-
тив кандидата није донето решење о спровођењу истраге, 
није подигнута оптужница или поднет оптужни предлог за 
кривична дела за које се гоњење предузима по службе-
ној дужности, свим дипломама стеченим у иностранству 
потребно је приложити и доказ о нострификацији, списак 
објављених научних радова, књиге и саме радове. Прија-
ве слати на горенаведену адресу. Комисија ће разматрати 
само благовремене и потпуне пријаве. Конкурс за сарадни-
ке ће бити отворен 7 дана од дана објављивања.

ФАКУЛТЕТ ЗА СПОРТ И ТУРИЗАМ - ТИМС
21000 Нови Сад, Радничка 30а

Наставник (звање доцента) у пољу 
Друштвено-хуманистичке науке, научна 
област Физичко васпитање и спорт, ужа 

научна област Кинезиологија
на одређено време

УСЛОВИ: услов за горенаведено радно место је докто-
рат наука из одговарајуће научне области и испуњеност 
услова за избор у тражено звање. Посебан услов за горе-
наведено радно место је да кандидат има одговарајуће 
компетенције у педагошком раду из одговарајуће науч-
не области. Поред наведених услова кандидат треба да 
испуњава услове предвиђене Законом о високом образо-
вању, Законом о раду и Статутом Факултета за спорт и 
туризам. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе 
доказе о испуњености услова конкурса - радну биографију, 
оригинал или оверену фотокопију дипломе, извод из мати-
чне књиге рођених, уверење надлежног државног органа 
да није осуђиван/а за кривична дела као ни да се пред 
надлежним органима не води кривични поступак против 
кандидата, списак објављених научних радова и да доста-
ви саме радове. Пријаву са наведеним доказима о испуња-
вању услова конкурса кандидати могу послати на адресу: 
Факултет за спорт и туризам - ТИМС, Радничка 30а, Нови 
Сад, са назнаком: “За конкурс”. Информације у вези са кон-
курсом се могу добити на број телефона 021/530-633 или 
021/530-231, сваког радног дана, од 8,00 до 16,00 часова. 
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА 
ШОМО “СТЕВАН ХРИСТИЋ”

21400 Бачка Паланка, Академика Милана Курепе 10
тел. 021/752-287

e-mail: shristic@EUnet.rs

Оглас објављен 09.09.2015. године у публикацији 
“Послови” поништава се у целости.

ПАНЧЕВО

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И 
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 

„МАРА МАНДИЋ“
26000 Панчево, Цара Душана 34

тел/факс: 013/353-284
e-mail: info@maramandic.edu.rs

Наставник разредне наставе (тифло 
одељење)

на одређено време до повратка раднице са 
породиљског одсуства

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове 
конкурса: да има одговарајуће образовање у складу са 
чланом 8 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, број 72/09, 52/2011, 55/13 
и 68/15); да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
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васпитања; да има држављанство Републике Србије. Под 
одговарајућим образовањем се подразумева - дипломира-
ни дефектолог - тифлолог. Уз пријаву на конкурс кандида-
ти су дужни да приложе: краћу биографију, оверени пре-
пис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, доказ 
о образовању из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стеченом на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова, уверење о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених, лекарско уверење. Уверење да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима (подноси се пре закљу-
чења уговора о раду), уверење да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања прибавља школа по службеној дуж-
ности. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања. Пријаве слати на адресу: ШОСО „Мара Ман-
дић”, Цара Душана 34, 26000 Панчево или предати лично. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе и путем телефона: 013/353-284.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА 
ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА 

„ЈОСИФ ПАНЧИЋ“
26000 Панчево, Новосељански пут 31

тел. 013/310-932

Оглас објављен у публикацији „Послови” од 
06.11.2013. године поништава се за радна места: 
инструктор у вожњи трактора, са пуним радним 
временом, на неодређено време - 1 извршилац 
и професор пољопривредне групе предмета, са 
непуним радним временом - 65%, на неодређено 
време -1 извршилац.

ПИРОТ

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА 
„ДР ДРАГУТИН ГОСТУШКИ“
18300 Пирот, Вука Караџића 1

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабрано 
лице које има: одговарајуће високо образовање стечено 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), у складу са Законом о високом обра-
зовању („Службени гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007 - 
аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 
99/2014, 45/2015 - аутентично тумачење и 68/2015), почев 
од 10. септембра 2005. године или на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, за наставника музичке школе за подручје рада 
култура, уметност и јавно информисање, за педагога и 
психолога, да има дозволу за рад (положен стручни испит 
или испит за лиценцу за наставника или педагога или пси-
холога), обуку и положен испит за директора школе, нај-
мање пет година рада у школи на пословима образовања 

и васпитања након стеченог одговарајућег образовања, да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, да није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, 
да има држављанство Републике Србије. Директор школе 
бира се на период од четири године. Уз пријаву кандидат 
подноси: биографске податке, односно радну биографију, 
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о завр-
шеном одговарајућем високом образовању за наставника 
музичке школе, за педагога и психолога, оверен препис 
или оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту(дозволи за рад), потврду о радном искуству од нај-
мање 5 година на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања, уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), 
извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 месе-
ци), програм рада (будућа визија школе, циљеви и задаци 
рада као и планиране активности и др.), остала документа 
која могу послужити приликом доношења одлуке о избо-
ру директора школе. Потпуном пријавом сматра се пријава 
која садржи радну биографију и све доказе о испуњености 
услова за избор чије се прилагање захтева конкурсом. 
Лекарско уверење да има психичку, физичку и здравстве-
ну способностза рад са децом и ученицима, кандидат под-
носи пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђива-
ности кандидата прибавља школа, пре доношења одлуке 
о избору. Уверење о положеном стручном испиту за дирек-
тора се не прилаже, с обзиром да надлежни министар није 
донео подзаконски акт о испиту за директоре. Изабрани 
кандидат биће у обавези да положи испит за директора 
установе сходно роковима прописаним Законом о осно-
вама система образовања и васпитања и условима које 
буде прописао ресорни министар. Пријаве са доказима о 
испуњавању услова подносе се на адресу: Основна музич-
ка школа „Др Драгутин Гостушки“ Пирот, Вука Караџића 1, 
18300 Пирот, у року од 15 дана од дана објављивања овог 
конкурса. Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве 
неће се разматрати. Ближе информације могу се добити 
на број телефона: 010/311-866.

ОСНОВНА ШКОЛА 
“СВЕТИ САВА”

18300 Пирот, Саве Немањића 2

Наставник француског језика
на одређено време до повратка одсутног 

радника, са 22% радног времена, у одељењу у 
Крупцу

УСЛОВИ: професор, односно дипл. филолог за француски 
језик и књижевност, мастер филолог (студијски програм 
или главни предмет/профил француски језик).

Педагошки асистент
на одређено време у школској 2015/2016. 

години

УСЛОВИ: завршна уводна обука према Правилнику о про-
граму обуке за педагошке асистенте.

ОСТАЛО: Потребна документација: молба - кратка биогра-
фија, оверена фотокопија дипломе (стечена одговарајућа 
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стручна спрема према Правилнику о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној школи, “Сл. 
гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013), 
уверење о држављанству Републике Србије (оригинал 
или оверена фотокопија). Рок за подношење молбе је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Молбе са потпуним 
документима слати на адресу школе или доставити лично 
код секретара школе. Непотпуне и неблаговремене молбе 
неће се разматрати.

ПРИЈЕПОЉЕ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
31320 Нова Варош, Проте Јевстатија 26

Професор српског језика и књижевности
са 50% радног времена, на одређено време 

до повратка запослене са дужности директора 
школе, а најдуже до 15.06.2019. године

УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање из члана 8 Закона 
о основама система образовања и васпитања, а по Пра-
вилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник“, број 5/91, 
1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 
11/04, 5/05, 6/05, 2/07. 4/07, 7/08, 11/2008, 5/2011, 8/2011, 
9/2013, 6/2014); 2. психичка, физичка и здравствена спо-
собност за рад са ученицима; 3. да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; 4. да има држављанство Републике 
Србије; 5. да зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Докази о испуњености услова из тачака 1, 4 и 
5 подносе се уз пријаву на конкурс, доказ из тачке 2 пре 
закључења уговора о раду, а доказ из тачке 3 прбавља 
установа. Пријаве са потпуним доказима о испуњавању 
услова конкурса подносе се на адресу: Техничка школа, 
31320 Нова Варош, Проте Јевстатија 26, у року од 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. 

ПРОКУПЉЕ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
“НАША РАДОСТ”

18420 Блаце, Браће Вуксановић 20
тел. 027/321-268

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање предвиђено 
чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања (високо образовање стечено на студијама 
другог степена - мастер академске студије, специјалистич-
ке академске студије или специјалистичке струковне сту-
дије), по пропису који уређује високо образовање почев 
од 10.09.2005 године или на основним студијама у трајању 
од 4 године, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10.09.2015 године, за васпитача или стручног 
сарадника и најмање 5 година радног искуства у области 
образовања и васпитања, након стеченог одговрарајућег 
образовања. Кандидат треба да поседује: дозволу за рад 
(лиценцу), психичку, физичку и здравствену способност за 

рад са децом, држављанство РС, знање језика на коме се 
изводи образовно-васпитни рад, неосуђиваност правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Уз пријаву кандидат подноси: извод из мати-
чне књиге рођених, доказ о држављанству, биографске 
податке, оверен препис дипломе о завршеном факулте-
ту, оверен препис уверења о положеном стручном испи-
ту (лиценцу), потврду о радном искуству са подацима о 
пословима и задацима које је обављао, прилоге којима 
доказује своје стручне, организационе и друге квалитете, 
уверење да није осуђиван, односно да не постоји забра-
на обављања послова директора школе. Лекарско уве-
рење доставља изабрани кандидат. Пријава са доказима 
о испуњавању услова подноси се у року од 5 дана од дана 
објављивања, поштом или лично, са назнаком: „Конкурс 
за директора“. Благовременом пријавом сматра се она која 
је предата у року утврђеном конкурсом. Уколико је пријава 
предата препоручено, путем поште, као дан пријема рачу-
на се дан пријема пошиљке од стране поште. Кандидати 
ће бити обавештени о одлуци Управног одбора у року од 8 
дана од именовања. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара установе.

ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА 
ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

18400 Прокупље, Ћирила и Методија 1
тел. 027/324-311

Наставник за избор у звање професора 
струковних студија и заснивање радног 

односа за ужу научну област Микробиологија

УСЛОВИ: стечен академски назив доктора техничких нау-
ка. Кандидат треба да испуњава остале услове предвиђе-
не чланом 64 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, бр. 76/05, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 
и 68/15), Статутом школе, Правилником о организацији 
и систематизацији радних места школе и да има најмање 
5 година радног искуства у настави на високошколској 
установи. Пријаве кандидата са прилозима подносе се у 
року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Прилози: 
фотокопија дипломе о стеченом академском називу доктор 
техничких наука, биографија, списак радова, сами радови. 
Комплетну документацију доставити на адресу.

СМЕДЕРЕВО

ПАЛАНАЧКА ГИМНАЗИЈА
11420 Смедеревска Паланка, Вука Караџића 18

тел. 026/311-057

Наставник географије
на одређено време (до престанка дужности 

директора)

Наставник енглеског језика
(до престанка дужности помоћника директора), 

са 50% радног времена

Наставник француског језика
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, са 11% радног 

времена

      Наука и образовање
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УСЛОВИ: одговарајуће образовање, у складу са Зако-
ном о основама система образовања и васпитања и Пра-
вилником о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у гимназији; психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са децом и уче-
ницима; да кандидат није осуђиван правоснажном пре-
судом 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 и 
кратку биографију, кандидат подноси: оверену фотокопију 
дипломе о завршеној школи; уверење о држављанству 
РС (оверена фотокопија); извод из матичне књиге рође-
них (оверена фотокопија); уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученицима 
подноси се пре закључења уговора о раду, уверење о нео-
суђиваности прибавља школа, фотокопија сведочанства о 
завршеној средњој школи из кога је видљиво да је канди-
дат стекао образовање на језику на ком се изводи настава 
у школи - српски језик. Документи не смеју бити старији од 
6 месеци. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање. 

Шеф рачуноводства
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање, у складу са Правил-
ником о организацији и систематизацији послова школе 
Паланачка гимназија, IV, VI или VII степен стручне спре-
ме економског смера, најмање 3 године рада на финан-
сијско-књиговодственим пословима; психичка, физичка и 
здравствена способност; да кандидат није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања, држављанство Републике Србије. Уз пријаву и 
кратку биографију, кандидат подноси: оверену фотокопију 
дипломе о завршеној школи; уверење о држављанству 
РС (оверена фотокопија); извод из матичне књиге рође-
них (оверена фотокопија); уверење о здравственој спо-
собности подноси се пре закључења уговора о раду; уве-
рење о неосуђиваности прибавља школа; доказ о радном 
искуству на финансијско-књиговодственим пословима. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА 
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 

“ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ”
11420 Смедеревска Паланка, Трг хероја 21

тел. 026/322-017

Оглас објављен у публикацији “Послови” 
09.09.2015. године поништава се за радна места: 
- спремачица са пуним радним временом, на 
одређено време до доношења одлуке локалне 
самоуправе у вези са Законом о начину одређи-
вања максималног броја запослених у јавном сек-
тору („Сл. гласник РС” бр. 68/15) - 2 извршиоца и
- спремачица са пола радног времена, на одређено 
време до доношења одлуке локалне самоуправе у 

вези са Законом о начину одређивања максимал-
ног броја запослених у јавном сектору („Сл. глас-
ник РС” бр. 68/15) - 1 извршилац.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„СТАНОЈЕ ГЛАВАШ“

11420 Смедеревска Паланка, Глибовац
тел. 026/391-129

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Директор школе може да буде лице које испуња-
ва следеће услове: одговарајуће високо образовање из 
члана 8 став 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) 
за наставника и стручног сарадника: на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне студије) 
по пропису који уређује високо образовање 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; пси-
хичка, физичка и здравствена способност за рад са децом 
и ученицима, дозвола за рад - лиценца, обука и положен 
испит за директора установе и најмање пет година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања, да није осуђивано и 
да има држављанство РС. Уз пријаву кандидат је дужан да 
достави следећу документацију: оверени препис - фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о 
држављанству РС, не старије од шест месеци, извод из 
матичне књиге рођених, не старије од шест месеци, лекар-
ско уверење од надлежне здравствене установе, не ста-
рије од шест месеци, потврду о радном искуству у области 
образовања, након стеченог одговарајућег образовања, 
доказ о похађаном прописаном програму обуке и поло-
женом испиту за директора (уколико изабрани кандидат 
нема положен испит за директора, дужан је да га положи у 
року од годину дана од дана ступања на дужност), да кан-
дидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања, уверење суда да кан-
дидат није под истрагом и да против њега није подигну-
та оптужница за кривична дела која се гоне по службеној 
дужности, не старије од шест месеци, кратак преглед кре-
тања у служби са биографским подацима. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће бити разматране. Благовреме-
ном пријавом сматра се она која је предата у року који је 
утврђен конкурсом. Рок за подношење пријаве је 15 дана 
од дана објављивања конкурса, на адресу: Основна школа 
„Станоје Главаш“, Глибовац, 11420 Смедеревска Паланка, 
са назнаком „Конкурс за директора”.

Наука и образовање

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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СОМБОР

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ПЧЕЛИЦА“

25260 Апатин, Блок 112
тел. 025/773-029

Васпитач приправник
за рад у васпитној групи на српском језику

УСЛОВИ: више образовање, односно одговарајуће високо 
образовање на студијама првог степена, студијама дру-
гог степена, студијама у трајању од три године - васпи-
тач, предшколски васпитач - диплома о стеченом одгова-
рајућем образовању за обављање образовно-васпитног 
рада; да лице није осуђивано правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања - уверење 
о некажњавању; да је кандидат држављанин Републике 
Србије - уверење о држављанству; да зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад - диплома о стеченом 
одговарајућем образовању за обављање образовно-вас-
питног рада или уверење да је лице положило испит из 
српског језика по програму одговарајуће високошколске 
установе; да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом - лекарско уверење. Доказе о 
испуњености горенаведених услова под тачкама 1-4 (ори-
гинал документа или оверене фотокопије), кандидат треба 
да достави уз пријаву на конкурс. Лекарско уверење дос-
тавља кандидат који буде изабран, пре закључења угово-
ра о раду. Некомплетне и неблаговремене пријаве, као и 
пријаве са приложеним а неовереним фотокопијама, неће 
се узети у разматрање. Пријаву са документацијом доста-
вити на горенаведену адресу. Рок за пријаву је 15 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“.

Педагошки асистент

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; да кандидат има завр-
шену уводну обуку према Правилнику о програму обуке 
за педагошког асистента - сертификат; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом - лекар-
ско уверење; да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања - уве-
рење о некажњавању; да је држављанин РС - уверење о 
држављанству. Доказе о испуњености услова (оригинал-
на документа или оверене фотокопије), кандидат треба 
да достави уз пријаву на конкурс. Лекарско уверење дос-
тавља кандидат који буде изабран, пре закључења угово-
ра о раду. Некомплетне и неблаговремене пријаве, као и 
пријаве са приложеним а неовереним фотокопијама, неће 
се узети у разматрање. Пријаву са документацијом доста-
вити на горенаведену адресу. Рок за пријаву је 15 дана од 
дана објављивања у публикацији “Послови”.

ОСНОВНА ШКОЛА 
“БОРА СТАНКОВИЋ”

25255 Каравуково, Жарка Зрењанина 90
тел. 025/762-095 и 763-851

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање предвиђено чл. 
8 став 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, стечено: 1) на студијама другог степена (дипломске 
академске студије - мастер, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије), у складу 
са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС”, број 
76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев 
од 10.09.2005. године; 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10.09.2005. године; да кандидати 
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да поседују лиценцу, односно поло-
жен стручни испит; да имају најмање пет година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; да нису осуђивани 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; да имају држављанство Републике Србије. 
Директор се бира на период од четири године. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: овере-
ну копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 
доказ о поседовању лиценце за рад; доказ о радном стажу; 
доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом; уверење да нису осуђивани; уверење о 
држављанству Републике Србије; биографију са кратким 
прегледом кретања у служби и предлогом програма рада 
директора школе. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе и путем телефона, а доказе о 
испуњености услова конкурса слати на наведену адресу.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА 
“ТЕОДОР ТОША АНДРЕЈЕВИЋ”

22400 Рума, ЈНА 140
тел. 022/474-042

Наставник виолине
на одређено време до повратка раднице са 
породиљског одсуства и одсуства ради неге 
детета, са 40% радног времена (9 часова у 

непосредној настави), у издвојеном одељењу у 
Старој Пазови

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање: дипломира-
ни музичар - виолиниста; дипломирани музичар, усме-
рење виолиниста; мастер музички уметник, професио-
нални статус виолиниста; академски музичар виолиниста. 
Сви пријављени кандидати треба да испуњавају и сле-
деће услове: да имају одговарајуће образовање стечено 
на студијама другог степена (мастер 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 годи-

      Наука и образовање
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не, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године; да имају образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина стече-
но на високошколској установи у току студија или након 
дипомирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом преноса бодо-
ва; да су држављани Републике Србије; да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; да знају језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати 
уз пријаву на конкурс, поред биографских података, тре-
ба да приложе следеће доказе: диплому о стеченој струч-
ној спреми, потврду високошколске установе о стеченом 
образовању из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодо-
ва праксе у установи, у складу са ЕСПБ или фотокопију 
индекса о положеним испитима из педагогије и психоло-
гије; уверење о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених. Сви докази који се прилажу уз пријаву на конкурс 
морају бити оригинали или оверене фотокопије. Лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима изабрани кандидат доставиће 
пре закључења уговора о раду, а уверење из казнене еви-
денције (о неосуђиваности) прибавља школа. Све пријаве 
са приложеном документацијом послати поштом на адре-
су: ОМШ „Теодор Тоша Андрејевић”, 22400 Рума, ЈНА 140 
или донети у секретаријат школе, у затвореној коверти, са 
назнаком: „За конкурс”, у периоду од 8 до 13 часова. Кон-
курс је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Контакт телефон: 022/474-042.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПЧЕЛИЦА”
22000 Сремска Митровица

Марко Перичин Камењар 16
тел. 022/624-398, лок 111

Васпитач
за рад са децом узраста од три године до 

поласка у школу, на одређено време
3 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће више образовање, односно одго-
варајуће високо образовање на студијама првог степена 
(основне струковне студије или основне академске сту-
дије) у трајању од три године или на студијама другог сте-
пена (дипломске академске студије- мастер, специјалис-
тичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије) - васпитач у складу са законом, и да кандидат има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова (за радно место васпитача).

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: средње образовање - медицинска сестра - вас-
питач. 

ОСТАЛО: да кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом; да није осуђиван правос-
нажном 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 васпитно-образовни рад. Уз 
пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: дипло-
му о стеченом образовању (оверену фотокопију); уверење 
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија који 
не могу бити старији од шест месеци); извод из матичне 
књиге рођених оригинал или оверена фотокопија; доказ о 
знању језика на ком се остварује васпитно-образовни рад, 
доказује се дипломом о стеченом образовању на језику 
остваривања образовно-васпитног рада; уверење односно 
потврда високошколске установе да је кандидат током сту-
дија или након дипломирања остварио најмање 30 бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, 
као и 6 бодова из стручне праксе или оверена фотокопија 
индекса или додатка дипломе - кандидати за радно место 
васпитача. Доказ који се односи на психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом подноси се при-
ликом пријема у радни однос, (лекарско уверење) а доказ 
који се односи на неосуђиваност кандидата прибавља 
установа. На пријави за конкурс обавезно назначити на 
које место кандидат конкурише. Претходну проверу пси-
хофизичких способности кандидата за рад са децом, који 
испуњава услове конкурса, вршиће надлежна служба за 
послове запошљавања. Рок за подношење пријаве на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања истог у публикацији 
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Документација предата на конкурс се 
не враћа поштом. Кандидати је могу преузети након конач-
ности одлуке, на лични захтев, у секретаријату установе. 
Пријаве са потребном документацијом слати на адресу: ПУ 
„Пчелица“, Марко Перичин Камењар 16, Сремска Митро-
вица или доставити лично, а ближе информације се могу 
добити на телефон: 022/624-398, локал 111.

СУБОТИЦА

МУЗИЧКА ШКОЛА СУБОТИЦА
24000 Суботица, Штросмајерова 3

тел. 024/525-672

Наставник корепетиције
за средњу музичку школу, са 50% радног 
времена, на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник клавира
за основну музичку школу, са 50% радног 
времена, на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник италијанског језика
са 20% радног времена, за средњу музичку 

школу, на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник солфеђа
за основну музичку школу, са 50% радног 
времена, на мађарском наставном језику, 
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

Наука и образовање
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УСЛОВИ: високо образовање (VII степен) и одговарајућа 
стручна спрема предвиђена Правилником о степену и 
врсти образовања наставника у основној музичкој шко-
ли, односно Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним и уметничким школама у подручју рада кул-
тура, уметност и јавно информисање; да кандидат има 
психофизичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања; да има 
држављанство Републике Србије; да зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад (чл. 121 ст. 7 Зако-
на о основама система образовања и васпитања: послове 
наставника и стручног сарадника, осим за ромски језик, 
може да обавља лице које је стекло средње, више или 
високо образовање на језику на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад или је положило испит из тог језика 
по порграму одговарајуће високошколске установе); да 
има образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина из члана 8 став 4 овог закона. Наставник, 
васпитач или стручни сарадник који је у току студија поло-
жио испите из педагогије и психологије или је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има 
образовање из члана 8 став 4 овог закона (члан 8 став 4: 
лице из става 2 и 3 овог члана мора да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дицсиплина сте-
чено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од намање 30 бодова и 6 бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодо-
ва). Уз пријаву кандидати треба да доставе: кратку биогра-
фију, уверење о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, уверење или диплому о стеченом образовању, 
доказ о знању језика на коме се изводи образовно-васпит-
ни рад - српски језик (сведочанство или диплома о завр-
шеној средњој, вишој или високој школи из које је видљи-
во да је кандидат стекао образовање на језику на коме се 
изводи настава или уверење о положеном испиту из тог 
језика по програму одговарајуће високошколске установе), 
доказ да кандидат поседује знање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина (потврда са факултета, 
додатак дипломи из кога је видљиво да је кандидат поло-
жио одговарајуће испите или уверење о положеном струч-
ном испиту или испиту за лиценцу) - све у оригиналу или 
овереној фотокопији. Доказ да кандидат има здравствену 
способност за рад са децом и ученицима доставља се пре 
закључивања уговора о раду. Проверу психофизичких спо-
собности за рад са децом и ученицима извршиће надлежна 
служба за запошљавање. Доказ да кандидат није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, школа ће прибавити по службеној дуж-
ности од МУП-а, за изабраног кандидата. Пријаве се мугу 
предати лично, у секретаријату школе, радним данима од 
08.00 часова до 14.00 часова или послати поштом на адре-
су школе: Штросмајерова 3, 24000 Суботица. Телефон за 
информације: 024/525-672. Рок за пријављивање на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања.

ОШ “МАТКО ВУКОВИЋ”
24000 Суботица, Руђера Бошковића 1

тел. 024/4562-573

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице 
које испуњава прописане услове из члана 59, члана 8 став 
2 и члана 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања; да има одговарајуће високо образовање из 
члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања, на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије) по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године 
или на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године, за наставника основне шко-
ле, за педагога и психолога; да кандидат има дозволу за 
рад - лиценцу, да је савладао обуку и има положен испит 
за директора установе, најмање пет година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима (пре 
закључења уговора о раду); доказ да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; да има држављанство Републике Србије; да 
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидат је дужан да уз молбу за конкурс достави ори-
гинал, оверен препис или оверену фотокопију дипломе о 
завршеном образовању, оверен препис или оверену фото-
копију документа о положеном испиту за лиценцу, однос-
но стручном испиту, уверење о држављанству РС, доказ о 
знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад, 
потврду о радном искуству (у трајању од 5 година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања), биографија са крат-
ким прегледом кретања у служби и предлогом програма 
рада директора школе. Уверење да кандидат није осуђи-
ван за кривична дела утврђена чланом 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања 
прибавља школа у складу са законом. Изабрани кандидат 
дужан је да савлада обуку и положи испит за директора 
ради стицања лиценце за директора на начин и у рокови-
ма које пропише министар, а у складу са чланом 59 Закона 
о основама система образовања и васпитања (министар 
још није прописао програм обуке и испита, начин и посту-
пак полагања испита за директора). Додатне информације 
о конкурсу могу се добити од секретара установе. Конкурс 
остаје отворен 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и 
неблаговремене молбе неће се узети у разматрање. Молбе 
слати на горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс за 
избор директора школе”.

      Наука и образовање
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ЗАЈЕЧАР

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЂУЛИЋИ“
19000 Зајечар, Насеље Краљевица бб

Педагошки асистент
на одређено време за школску 2015/2016. 

годину

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање - IV 
степен стручне спреме; познавање ромског језика; завр-
шена уводна обука за педагошког асистента; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; 
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 остарује васпит-
но-образовни рад. Доказ о неосуђиваности прибавља уста-
нова. Услов да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима доказује 
се лекарским уверењем, које изабрани кандидат доставља 
пре закључења уговора о раду. Уз пријаву и биографију 
кандидати су дужни да доставе: оверену фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми, сертификат о завр-
шеној уводној обуци за педагошког асистента, уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне 
књиге рођених. Документација се подноси у оргиналу или 
овереној фотокопији. Рок за пријављивање кандидата на 
оглас је осам дана од дана објављивања конкурса. Прија-
ве са потребном документацијом доставити Предшкол-
ској установи „Ђулићи“, Зајечар, Насеље Краљевица бб. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ЗРЕЊАНИН

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА 
„ЈОВАН ТРАЈКОВИЋ“

23000 Зрењанин, Скерлићева бб

Наставник групе стручних предмета 
(Књиговодство, Основи економије, 

Канцеларијско пословање, Маркетинг у 
трговини, Економика угоститељских и 

туристичких предузећа, Економика туризма)
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 8 ст 2 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/13), на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалистич-
ке академске студије или специјалистичке струковне сту-
дије), по пропису који уређује високо образовање почев 
од 10 септембра 2005. године или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са сте-
ченим одговарајућим високим образовањем на студијама 
првог степена (основне академске, односно струковне 
студије), студијама у трајању од три године или вишим 
образовањем; лице из ст. 2 и 3 овог члана мора да има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова 
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и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; држављанство Републике 
Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпит-
ни рад, у складу са Правилником о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“).

Књиговодство, Основи економије - подручје рада Еконо-
мија право и администрација: дипломирани економиста; 
дипломирани економиста смера финансијски, банкарски и 
берзански менаџмент; дипломирани економиста за рачу-
новодство и ревизију; дипломирани економиста - менаџер 
у рачуноводству и ревизији; мастер економиста, претход-
но завршене основне академске и мастер студије у области 
економије. 

Канцеларијско пословање - подручје рада Економија пра-
во и администрација: дипломирани економиста; дипломи-
рани економиста пословно-правног смера; дипломирани 
правник; мастер економиста, претходно завршене основне 
академске студије у области економије, студијска група 
Статистика, односно Информатика или мастер студије у 
области економије, студијска група Статистика, однос-
но Информатика; мастер правник, претходно завршене 
основне академске и мастер студије у области правних 
наука; мастер инжењер организационих наука, претходно 
завршене основне академске студије у области организа-
ционих наука, студијски програм Менаџмент и организа-
ција, студијска група Информациони системи и техноло-
гије. 

Маркетинг у трговини - подручје рада Трговина, угости-
тељство и туризам: дипломирани економист; дипломира-
ни економиста за рачуноводство и ревизију; дипломира-
ни економиста - менаџер у трговини; мастер економиста, 
претходно завршене основне академске студије у области 
економије; мастер инжењер организационих наука, прет-
ходно завршене основне академске студије на студијс-
ком програму Менаџмент и организација, студијска група 
Менаџмент.

Економика туристичких и угоститељских предузећа, под-
ручје рада Трговина, угоститељство и туризам: дипломи-
рани економиста - менаџер за туризам, смер туристички 
менаџмент; дипломирани економиста - менаџер за хоте-
лијерство, смер хотелијерски менаџмент; дипломирани 
менаџер у хотелијерству; дипломирани менаџер у тури-
зму; дипломирани економист; дипломирани економиста 
у области управљања хотелијерством; дипломирани еко-
номиста - менаџер у рачуноводству и ревизији; мастер 
економиста, претходно завршене основне академске сту-
дије у области економије; мастер туризмолог; мастер еко-
номиста, претходно завршене основне академске студије 
на студијском програму Туризам и хотелијерство; мастер 
менаџер, претходно завршене основне академске студије 
на студијском програму Менаџер у туризму или Менаџер 
у хотелијерству; лице из подтач. 7-10 треба да је у току 
студија изучавало наставне садржаје из области предмета 
Економика туристичких и угоститељских предузећа. 

Економика туризма - подручје рада Трговина, угости-
тељство и туризам: дипломирани економист; дипломи-
рани туризмолог; дипломирани географ - туризмолог; 
дипломирани географ (туризмолог); дипломирани еконо-
миста - менаџер за туризам, смер туристички менаџмент; 
дипломирани економиста - менаџер за хотелијерство, 
смер хотелијерски менаџмент; мастер економиста, прет-
ходно завршене основне академске студије на студијском 
програму Економија или Туризам и хотелијерство; мастер 
менаџер, претходно завршене основне академске студије 
на студијском програму Менаџер у туризму. 

Наставник групе стручних предмета 
(Канцеларијско пословање, Основи 

пословања у трговини)
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, а најдуже до 

31.08.2016. године, са 45% радног времена

УСЛОВИ: Канцеларијско пословање: дипломирани еконо-
миста; дипломирани економиста пословно-правног сме-
ра; дипломирани правник; мастер економиста, претходно 
завршене основне академске студије у области економије, 
студијска група Статистика, односно Информатика или 
мастер студије у области економије, студијска група Ста-
тистика, односно Информатика; мастер правник, претход-
но завршене основне академске и мастер студије у области 
правних наука; мастер инжењер организационих наука, 
претходно завршене основне академске студије у области 
организационих наука, студијски програм Менаџмент и 
организација, студијска група Информациони системи и 
технологије. 

Основи пословања у трговини - подручје рада Трговина, 
угоститељство и туризам: дипломирани економист; дипло-
мирани економиста - менаџер у рачуноводству и ревизији; 
мастер економиста, претходно завршене основне академ-
ске студије у области Економије. 

Наставник математике
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, а најдуже до 

31.08.2016. године, са 44% радног времена

УСЛОВИ: професор математике; дипломирани математи-
чар; дипломирани математичар за теоријску математику 
и примене; дипломирани математичар за рачунарство и 
информатику; дипломирани математичар - информатичар; 
дипломирани математичар - професор математике; дипло-
мирани математичар за математику економије; професор 
математике - теоријско усмерење; професор математике 
- теоријски смер; професор математике и рачунарства; 
професор информатике - математике; професор хемије - 
математике; професор географије - математике; професор 
физике - математике; професор биологије - математике; 
дипломирани математичар - астроном; дипломирани мате-
матичар - теоријска математика; дипломирани математи-
чар - примењена математика; дипломирани математичар 
- математика финансија; дипломирани инжењер матема-
тике (са изборним предметом Основи геометрије); дипло-
мирани информатичар; дипломирани професор математи-
ке - мастер; дипломирани математичар - мастер; мастер 
математичар; мастер професор математике; лице из тачке 
13 овог члана које је стекло академско звање мастер мора 



Бесплатна публикација о запошљавању 55  23.09.2015. | Број 640 |   

Наука и образовање

имати претходно завршене основне академске студије на 
студијским програмима Математика или Примењена мате-
матика (са положеним испитом из предмета Геометрија 
или Основи геометрије). Наставу и друге облике обра-
зовно-васпитног рада из предмета математика у подручју 
рада Економија, право и администрација може да изводи: 
- дипломирани математичар - мастер математике финан-
сија. 

Наставник групе стручних предмета (Основи 
туризма и угоститељства, Економика 

туристичких и угоститељских предузећа)
на мађарском језику, на одређено време ради 
замене одсутног запосленог преко 60 дана, са 

15% радног времена

УСЛОВИ: Основи туризма и угоститељства, подручје 
рада Трговина, угоститељство и туризам, са наставом на 
мађарском језику: дипломирани економист; дипломирани 
туризмолог; дипломирани географ - туризмолог; дипло-
мирани географ (туризмолог); дипломирани менаxер у 
туризму; дипломирани економиста - менаџер за туризам, 
смер туристички менаxмент; дипломирани економиста - 
менаџер за хотелијерство, смер хотелијерски менаџмент;  
дипломирани менаџер у хотелијерству; мастер еконо-
миста, претходно завршене основне академске студије у 
области Економије;  мастер економиста, претходно завр-
шене основне академске студије на студијском програму 
Туризам и хотелијерство; мастер менаџер, претходно завр-
шене основне академске студије на студијском програму: 
Менаџер у туризму или Менаџер у хотелијерству; мастер 
туризмолог, претходно завршене основне академске сту-
дије у области географије. 

Економика туристичких и угоститељских предузећа са 
наставом на мађарском језику: дипломирани економис-
та - менаџер за туризам, смер туристички менаџмент; 
дипломирани економиста - менаџер за хотелијерство, 
смер хотелијерски менаџмент; дипломирани менаџер у 
хотелијерству; дипломирани менаџер у туризму; дипло-
мирани економист; дипломирани економиста у области 
управљања хотелијерством; дипломирани економиста - 
менаџер у рачуноводству и ревизији; мастер економиста, 
претходно завршене основне академске студије у области 
економије; мастер туризмолог; мастер економиста, прет-
ходно завршене основне академске студије на студијском 
програму Туризам и хотелијерство; мастер менаџер, прет-
ходно завршене основне академске студије на студијском 
програму Менаџер у туризму или Менаџер у хотелијерству. 
Лице из подтач. 7-10 треба да је у току студија изучавало 
наставне садржаје из области предмета Економика турис-
тичких и угоститељских предузећа. 

Неопходна документација: Кандидат у пријави треба да 
наведе тачан назив радног места за које доставља: овере-
ну копију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о 
држављанству РС, доказ да има образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина, доказ о стече-
ном средњем, вишем или високом образовању на језику 
на ком се остварује образовно-васпитни рад или положен 
испит из тог језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе, за радно место на коме се настава изводи на 
мађарском језику, уверење о психичкој, физичкој и здрав-

ственој способности за рад са ученицима (подноси иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду), извод из 
матичне књиге рођених, уверење о неосуђиваности (при-
бавља школа по завршетку конкурса). 

У поступку одлучивања о избору наставника директор 
врши ужи избор кандидата које упућује на претходну пси-
холошку процену способности за рад са децом и ученици-
ма. Психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима врши надлежна служба за послове запошља-
вања, применом стандардизованих поступака. Пријаве са 
доказима искључиво доставити у овереној фотокопији, 
на адресу школе: ЕТШ „Јован Трајковић“, Скерлићева бб, 
Зрењанин 23000. Рок за достављање пријава је 8 дана од 
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање.

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ЗРЕЊАНИНУ
23000 Зрењанин, Ђорђа Стратимировића 23

Избор у звање предавача за ужу научну 
област Инжењерски менаџмент и 

припадајуће наставне предмете: Маркетинг, 
Основи менаџмента, Управљање ризицима, 

Увод у комуникологију и пословне 
комуникације

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова треба да 
испуњавају и услове утврђене Законом о високом образо-
вању, Статутом Школе и Правилником о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа наставника и 
сарадника школе. Рок за подношење пријава је 15 дана 
од дана објављивања у средствима јавног информисања. 
Пријаве кандидата са прилозима (краћа биографија, ове-
рене копије диплома, списак научних радова и сами радо-
ви), подносе се Високој техничкој школи струковних сту-
дија у Зрењанину, Ђорђа Стратимировића 23.

Први
утисак је нај-

важнији-
будите

испред свих
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ПИТАЛИ СТЕ НАС...
Телефон: 011/29 29 509 

Адреса: Послови - Национална служба
за запошљавање

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

aleksandra.bacevic@nsz.gov.rs

Особа сам са инвалидитетом прве катего-
рије, дакле могу да се запослим под општим 
условима. Предузеће у коме сам радио 20 годи-
на одлази под стечај. Имам 50 година, факул-
тетски сам образован и годину дана не могу 
да нађем посао. Уздао сам се у закон, који оба-
везује предузећа да имају одређени број рад-
ника са инвалидитетом, међутим, то се не по-
штује. Послодавац радије плаћа пенале, што је 
мало више од износа минималне зараде коју би 
исплатио запосленом. Можда ћете рећи да ово 
није питање за вас, већ за надлежно министар-
ство. Међутим, НЗС би требало да укаже на-
длежнима на овај проблем и заложи се за њего-
во решавање. Не можемо сви имати мање од 35 
година. Шта са нама који имамо 15-20 година до 
пензије, а још смо и инвалидна лица? Како је у 
ЕУ решено ово питање?

Проблем незапослености свакако је један од 
највећих економских и социјалних проблема у Ср-
бији. Повећано запошљавање може се постићи само 
комбинацијом разних економских и социјалних по-
литика, односно, неопходне су различите реформе: 
тражње за радном снагом, стварањем пословног 
окружења које је стимулативно за инвестиције и 
раст економске активности, понуде радне снаге, која 
укључује и унапређење положаја незапослених осо-
ба са инвалидитетом и тржишта радне снаге. У так-
вом окружењу, у складу са Законом о запошљавању 
и осигурању за случај незапослености, Национална 
служба за запошљавање обавља послове запошља-
вања, спровођењем активне политике запошљавања 
кроз систем планова, програма и мера и доприноси 
повећању запослености и смањењу незапослености, у 
складу са Националним акционим планом запошља-
вања.

Том циљу доприноси и Закон о професионалној 
рехабилитацији и запошљавању особа са инвалиди-
тетом, који регулише активну политику запошља-
вања особа са инвалидитетом, а која подразумева 
мере и подстицаје за запошљавање и самозапошља-
вање. Напомињемо да је овај закон, као и активности 
које се на основу њега спроводе, у складу са европс-
ким законодавством и праксом. 

Национална служба настоји и да шири свест о 
радном потенцијалу особа са инвалидитетом и на 

ЗАПОСЛЕЊЕ И ИНВАЛИДНОСТ
тај начин превазиђе предрасуде, посебно послодава-
ца и управо њима приближи и подстицаје и бенефите 
које имају уколико ангажују особу са инвалидитетом. 
Међутим, избор кандидата и модалитет на основу 
кога ће испуњавати обавезе које проистичу из горена-
веденог закона, искључиво су на њима.

Нажалост, овај тренд је присутан и у другим дело-
вима Европе, нарочито у земљама са високом стопом 
укупне незапослености. Све информације о мерама и 
програмима подршке у запошљавању особа са инва-
лидитетом које спроводи НСЗ можете добити у свим 
организационим јединицама Националне службе или 
на сајту: www.nsz.gov.rs.

Како могу да извадим здравствену књи-
жицу и шта ми је потребно за њу. Живела сам 
осам година у иностранству, тренутно живим у 
Београду и незапослена сам. Такође, занима ме 
како може да извади здравствену књижицу мој 
супруг, који је португалски држављанин и та-
кође је незапослен.

Ово је питање за Републички фонд за здравствено 
осигурање (РФЗО), јер они цене испуњеност услова за 
осигурање по неком од основа предвиђених њиховим 
прописом. Саветујемо да се обратите надлежном фон-
ду здравства у општини, а за све што се тиче осигу-
рања по неком основу (запослени, пољопривредници 
и остали) - надлежном фонду ПИО. 

На сајту РФЗО се каже да њихови осигураници 
право на здравствену заштиту остварују на основу 
оверене здравствене књижице. Здравствена књижи-
ца добија се приликом пријаве на здравствено осигу-
рање у надлежној филијали, односно испостави РФЗО. 
Права из здравственог осигурања лица остварују на 
подручју филијале на којој имају пријављено преби-
валиште, а здравствену књижицу им издаје и оверава 
надлежна испостава, односно филијала Републичког 
завода за здравствено осигурање, према пребива-
лишту.

Евиденција незапослених НСЗ више не игра уло-
гу у доказивању и остваривању права на здравствену 
заштиту - не издајемо више ни потврде за здравствене 
књижице да су лица на евиденцији (наравно, изузе-
так су корисници новчане накнаде, али то овде није 
случај).
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АКТУЕЛНО   Уговор организације „Хелп“ и Општине Обреновац

ДО 40 НОВИХ РАДНИХ МЕСТА

НСЗ на „Смедеревској јесени“
МОДЕРАН ЈАВНИ СЕРВИС НА ТРАДИЦИОНАЛНОЈ МАНИФЕСТАЦИЈИ

Филијала Смедерево НСЗ учествовала је на Сајму привреде и вина, који је од 3. до 6. септембра одражан у оквиру 128. 
туристичко-привредне манифестације „Смедеревска јесен“. Сајам је био одлична прилика да 19 послодаваца, међу којима и 
Железара „Смедерево“, ПКЦ „Вајаринг системс“ (PKC Wiring Systems) и 9 винарија, презентују своју робу и услуге.  У сарадњи 
са локалном самоуправом, на штанду Града Смедерева представила се и Национална служба за запошљавање. 

Представници Филијале Смедерево НСЗ информисали су посетиоце манифестације о услугама које пружа НСЗ, као мо-
деран јавни сервис, а сусрети са послодавцима - учесницима Сајма привреде и вина, допринеће ширењу сарадње на пољу 
запошљавања.

Пројекат житељима Обреновца доноси 40 грантова у опреми за започињање 
малог бизниса

Представници немачке организације „Хелп“ потписали су са Општином Обреновац 
уговор о сарадњи на пројекту „Смањење сиромаштва и унапређење могућности 
запошљавања маргинализованих и угрожених група становништва са фокусом 
на Ромкиње у Србији“, који финансира Шведска агенција за међународни развој 

„Сида“. Предвиђена је сарадња на реализацији пројекта који ће житељима Обреновца доне-
ти 40 грантова у опреми за започињање малог бизниса, односно самозапошљавање. Уговор 
је у име Општине Обреновац потписао председник Мирослав Чучковић, а у име органи-
зације „Хелп“ (Help - Hilfe zur Selbsthilfe e.V.), која и реализује програм, Александра Бркић. 

Поред 40 појединачних грантова у опреми, вредности 1.500, 2.400 и 3.600 евра, пројек-
том су предвиђене активности умрежавања локалних државних службеника који директ-
но раде са угроженим становништвом у сфери запошљавања и представника локалне 
ромске заједнице, организација пословних и стручних обука према потребама корисника, 
студијске посете на територији Србије и пословни менторинг подржаних корисника.

Укупна вредност пројекта за једанаест општина и градова износи 1.820.295 евра, док 
је укупна вредност директних трошкова у Обреновцу 155.300 евра, у чему Општина учествује са 7.110 евра. Посебан циљ је да 
се женама и младим људима омогући лакши приступ тржишту рада. Пројектом ће бити подржано најмање 400 појединаца, 
грантовима у опреми за започињање самосталних пословних активности, од тога 200 Рома, односно 110 Ромкиња.

За 15 година рада у Републици Србији организација „Хелп“ је подржала више од 5.000 корисника грантовима у опреми и 
изградила више од 600 стамбених јединица за избегла и расељена лица и социјално угрожено становништво. 

Пројекат укупне вредности 1.820.295 евра реализује се од маја 2014. до августа 2017. године, у Краљеву, Крушевцу, 
Лесковцу, Обреновцу, Пријепољу, Прокупљу, Пожаревцу, Трстенику, Владичином Хану, Власотинцу и Врању.

Ваљевски Клуб за особе са инвалидитетом „Корак напред“

Клуб за особе са инвалидитетом 
„Корак напред“ једна је од со-
цијалних услуга настала у про-
цесу израде Стратегије развоја 

социјалне заштите, преко пројекта који 
Град Ваљево реализује у партнерству 
са Друштвом за церебралну парализу 
Ваљево. Пројекат су 2009. подржали 
и финансирали Министарство рада и 
социјалне политике, Одељење за међу-
народни развој Велике Британије, Ми-
нистарство спољњих послова Норвеш-
ке и Град Ваљево. Подршку је пружио 

и Центар за социјални рад „Колубара“ 
Ваљево.

Координаторка Клуба и тумач зна-
ковног језика Јована Вујић каже да је 
дневни центар намењен за оснаживање 
и самостално функционисање особа са 
инвалидитетом. Активности су усме-
рене ка очувању, развијању и оснажи-
вању потенцијала корисника, односно 
припреми корисника за самосталан 
живот са максималном укљученошћу у 
друштвени живот заједнице. 

Као резултат одличне сарадње 
Клуба ОСИ и Филијале Ваљево Нацио-
налне службе за запошљавање, одржа-
на је петодневна интерактивна ради-
оница Клуб за тражење посла, у којој је 
учествовало седам кандидата - четири 
се запошљавају под посебним, а три под 
општим условима. Полазници су има-
ли прилику да раде на самопроцени 
и утврде какве су њихове могућности 
на тржишту рада. Информисани су о 
правима, субвенцијама, могућности-
ма за запошљавање, а посебна пажња 

посвећена је изради конкурсне доку-
ментације и припреми за разговор са 
послодавцем.

Кандидати истичу да су задовољ-
ни обуком, свиђа им што су могли ак-
тивно да учествују, изнесу своја миш-
љења, поставе питања, информишу 
се о могућностима за запошљавање, о 
улугама које пружају НСЗ и Клуб ОСИ, 
да саставе конкурсну документацију, 
а нарочито им је пријало дружење. 
Највеће шансе за запошљавање виде 
у јавним радовима и социјалном пре-
дузетништву, а незапосленим лицима 
препоручују да посете Клуб за тражење 
посла и Клуб ОСИ. 

Полазници су информисани да ће 
Локални акциони план за ОСИ ускоро 
бити на јавној расправи, те да искорис-
те прилику да пошаљу своје сугестије, 
идеје и предлоге и на тај начин допри-
несу да Ваљево добије квалитетан до-
кумент, чија ће реализација допринети 
бољем положају особа са инвалидите-
том.                                                    Р. Севић

КОРАК У ДОБРОМ СМЕРУ

Ј. Миленковић
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За овај програм запошљавања издвојено више од 16 милиона динара

У Филијали Нови Пазар НСЗ свеча-
но су уручени уговори корисни-
цима програма стручне праксе, 
у који ће ове године бити укљу-

чено 168 младих са евиденције неза-
послених. Уговоре је уручио директор 
Националне службе за запошљавање 
Зоран Мартиновић, а свечаности су 
присуствовали Мехо Махмутовић, 
градоначелник Новог Пазара и Нихат 
Бишевац, директор новопазарске фи-
лијале за запошљавање.

Млади Новопазарци не крију своје 
задовољство због учешћа у програму, 
јер се пред њима отварају нове могућ-
ности и перспективе за даље напредо-
вање и заснивање радног односа. 

„Ово је за мене прва права прилика 
да покажем своје знање и надоградим 
га уз стручно усавршавање код посло-
давца“, рекао је Енес Бејтовић, дипло-
мирани правник. 

За овај програм активне политике 
запошљавања издвојено је више од 16 
милиона динара, а спроводиће се у на-
редних 6 до 12 месеци, у зависности од 
стручне спреме практиканата.  

Приликом доделе уговора, Зоран 
Мартиновић, директор НСЗ, истакао 

је задовољство због чињенице да је 
НСЗ омогућила запошљавање великог 
броја младих са евиденције новопазар-
ске филијале, с обзиром да је на овом 
подручју знатно више незапослених 
младих људи него у другим деловима 
Србије.

АКТУЕЛНО   У Новoм Пазару у програм стручне праксе укључено 168 младих

ПРВА ПРАВА ПРИЛИКА

Споразум о сарадњи између НСЗ и Града Ужица

ПРОИЗВОДНЕ ДЕЛАТНОСТИ У ФОКУСУ 
Партнерство и добра комуникација омогућили радно ангажовање 131 лица са 

евиденције. До краја 2015. године у плану ангажовање још 365 лица

Свечана додела уговора за програме предвиђене Ло-
калним акционим планом запошљавања Града Ужица, 
који је дефинисан Споразумом о сарадњи Националне 
службе за запошљавање и Града, одржана је 15. сеп-

тембра, у Градској кући у Ужицу.
Уговоре корисницима програма јавних радова, стручне 

праксе и самозапошљавања уручили су директор НСЗ Зоран 
Мартиновић, директорка ужичке филијале НСЗ Зорица 
Милошевић и Бранко Гавриловић, члан Градског већа за-
дужен за омладину, бригу о породици, здравство и пројекте 
финансиране од међународних организација и међународну 
сарадњу.

„Споразум између НСЗ и Града Ужица омогућио је ан-
гажовање 30 лица по програму стручне праксе, радно анга-
жовање 69 лица код осам послодаваца у оквиру програма 
јавних радова и 32 субвенције за самозапошљавање, од чега 
је шест субвенција за омладинско предузетништво усмерено 
ка младим људима који су одлучили да покрену сопствени 
бизнис“, истакла је Зорица Милошевић, директорка ужичке 
филијале НСЗ и додала да је план да се до краја 2015. године 
на нивоу града радно ангажује 365 лица, за шта филијала 
има на располагању 38 милиона динара.

„Сви поднети пројекти јавних радова са исправном доку-
ментацијом су позитивно решени и њима је обухваћено 149 
лица, и то 80 лица средствима НСЗ и још 69 лица удруженим 
средствима НСЗ и Града Ужица. За пројекте малог бизниса 
додељене су 32 субвенције реализацијом наведеног спораз-
ума, док је планирано да се 40 субвенција додели из буџета 
НСЗ. Охрабрује чињеница да се све више људи опредељује 
за производњу и производно занатство, јер су овакве преду-
зетничке идеје покретач привреде. Ову годину карактерише 
и велико интересовање за субвенције за самозапошљавање“, 
рекла је Зорица Милошевић.

Према речима Бранка Гавриловића, члана Градског 
већа за социјална питања и председника Локалног савета за 
запошљавање Ужице, Град Ужице и НСЗ Филијала Ужице су 
за програме активне политике запошљавања у 2015. години 
издвојили укупно 13,38 милиона динара, знатно више него 
претходних година. 

„Веома сам задовољан што је Град препознао приорите-
те у области политике запошљавања, тако што је стимулисао 
управо оне програме који су усмерени на теже запошљиве 
категорије. То је програм јавних радова, на којима су углав-
ном ангажоване теже запошљиве особе са наше евиденције, 
неквалификована и нискоквалификована лица, вишкови за-
послених и дугорочно незапослени, затим стручна пракса, 
која афирмише запошљавање младих и програм самозапо-
шљавања, који је апсолутно ефикасан, јер су га и НСЗ и Град 
Ужице препознали као значајан“, рекао је директор НСЗ Зо-
ран Мартиновић, истичући да је преко 100 локалних само-
управа у Републици Србији ове године удружило средства са 
НСЗ и у те сврхе издвојило око 400 милиона динара.

Биљана Терзић

А.Бојаџић
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Председник Уније послодаваца Небојша Атанацко-
вић је на конференцији за новинаре у Влади Србије 
рекао да је одлука о задржавању постојеће минимал-
не цене рада донета због различитих ставова члано-

ва Социјално-економског савета (СЕС), односно синдиката и 
послодаваца. Синдикати су тражили да се цена рада по рад-
ном сату са 121 повећа на 143,5 динара, док су представници 
послодаваца сматрали да не би требало да се мења, јер се још 
увек за то нису стекли услови у привреди.

„Представници владе и ресорног министарства били 
су на становишту да у овом тренутку нема могућности да 
се превали још један терет на леђа, првенствено приватних 
послодаваца, односно да се нису стекли услови да се цена 
рада повећа. То је разлог због кога је коначну одлуку доне-
ла Влада Србије. Минимална цена рада остаје непромењена 
и у наредној години ће износити 121 динар по радном сату. 
У тај износ нису урачунати порези и доприноси за обавезно 
социјално осигурање. Да смо ишли на повећање цене рада, 
онда би и повећање плата и пензија било доведено у питање. 
Морамо гледати целу слику“, рекао је министар рада Алек-
сандар Вулин.

Небојша Атанацковић је истакао да се у привреди нису 
стекли услови за повећање цене рада, јер би то повлачило и 
повећање других плата, које нису на минималцу. Подсетио је 
да послодавци већ годинама траже да се смање доприноси 
по основу рада, јер је ниво од преко 60 одсто неодржив.

„Тиме бисмо смањили рад на црно и послодавци би били 
стимулисани да запошљавају нове раднике, што би истовре-
мено значило и могућност повећања плата радника“, рекао 
је Атанацковић.

Најнижа цена рада у Европи
Србија се по висини минималне месечне зараде, која из-

носи близу 180 евра, налази на самом зачељу у региону. Ми-
нималац у Србији дупло је нижи од минималца у Хрватској, 
где је најнижа накнада за рад утврђена у износу од 396 евра. 
Претходно минимална цена рада у Србији није повећавана 
од 2012. године и износила је 115 динара, што практично зна-

чи да је ове године минимална месечна зарада запосленог 
износила најмање 28.430 динара бруто, а око 21.000 нето.

Синдикати упозоравају да до повећања мора доћи, јер 
српски минималац спада у ред најнижих примања у регио-
ну, са свега 174 евра. Иза нас су једино Македонија са 131 и 
Албанија са минималном зарадом од 149 евра. У БиХ мини-
мална зарада износи 191 евро, Црној Гори 193 евра, Хрват-
ској 396 евра, а у Словенији чак 791 евро. Са друге стране, 
у Немачкој минимална зарада износи 1.473 евра, Холандији 
1.502 евра, Луксембургу 1.923 евра...

Председник Самосталног синдиката хемије и неметала 
Србије Љубиша Несторовић прецизирао је да око 20.000 
радника у Србији прима минималну зараду у предузећима, 
али да, свеукупно гледано, око 150.000 радника у Србији 
ради у оквирима минималне зараде. Такође, забрињава и 
што се у многим областима не поштује ни минимална цена 
рада гарантована законом, па се у неким фирмама у области 
грађевине и металској индустрији радницима исплаћују 
плате од само 17.000 или 18.000 динара.

Консултант Мреже за пословну подршку Драгољуб 
Рајић сматра да су ниске зараде последица малих прихода 
фирми, који су значајно нижи него у другим земљама. Рајић 
се осврнуо и на чињеницу да радници у кинеским радњама 
добијају свега 10.000 до 12.000 динара месечно, што је такође 
противзаконито, а нико овој појави не стаје на пут.

„Минималац би требало да буде неопорезив. То у Србији 
није случај, па се минимална зарада, која је заиста веома 
ниска, још и опорезује“, закључио је Рајић.

Кинези плаћенији од Срба
Минимална зарада у Србији у овом тренутку мања је 

чак и од минималца у Кини, земљи која је позната по најјеф-
тинијој радној снази на свету. И док по закону српски радник 
мора бити плаћен најмање 188 евра месечно, у Кини је нај-
мања месечна плата 200 евра. 

„Кина је данас друга економија света, одмах после Аме-
рике, ако се рачуна укупан бруто домаћи производ. Међу-
тим, ако се рачуна БДП по становнику, просечан Кинез и 
даље је по стандарду далеко испод просечног Американца 
и више је на нивоу просечног Србина“, каже за „Блиц“ еконо-
миста Бошко Мијатовић 

Радник у Србији плаћен је боље од радника у Индонезији, 
где минималац износи 172 евра. На Тајланду су минималне 
плате нешто боље - 181 евро, а у Малезији и на Филипинима 
минимална цена рада износи 225, односно 249 евра месечно.

АКТУЕЛНО    Минимална цена рада остаје непромењена и у наредној години

РАДНИ САТ 121 ДИНАР
Око 150.000 запослених ради у оквирима минималне зараде. Неке фирме 

радницима исплаћују зараде од само 17.000 или 18.000 динара. Минималац 
би требало да буде неопорезив



Бесплатна публикација о запошљавању 61 23.09.2015. |  Број 640 |   

Научнотехнолошки парк Бео-
град на Звездари расписао је 
први јавни позив за пријем 
чланова, технолошко-развојних 

предузећа која желе да послују у но-
вом пословном комплексу. Пријаве се 
могу поднети до 9. октобра. Циљ је да 
се на једном месту окупе млади и перс-
пективни стручњаци који ће уз помоћ 
државе да покрену сопствени посао, 
развијају пољопривреду и привреду и 
остану у земљи.

Научнотехнолошки парк основан 
је у јуну ове године, у партнерству Вла-
де Србије, Града и Универзитета у Бео-
граду, чиме је, у складу са примерима 
добре међународне праксе, осигурана 
подршка институција иновацијама и 
развоју економије засноване на знању.

„Позивамо компаније да се одазо-
ву јавном позиву, медије да нас прате, 
младе људе да нам се придруже коли-

ко следећег месеца. Све радимо у скла-
ду са најбољим примерима европске 
праксе и у складу са оним што смо ус-
пели да постигнемо са техничким фа-
култетима у Београду“, каже Гордана 
Јанковић Грковић, в.д. директора.

„Циљ нам је технолошки развој 
земље, пласман нових производа и 
идеја. Дугорочно желимо да постигне-
мо запошљавање младих људи, висо-
ких стручних кадрова, повратак вели-
ких стручњака из иностранства зарад 
развитка наше земље“, објашњава 
Тијана Маљковић, градски секретар 
за привреду.

Планирано је да се за три године 
у комплексу нађе 80 технолошко-раз-
војних предузећа, више од 30 нових 
стартап предузећа и преко 1000 мла-
дих образованих људи. Очекује се да 
ће се овде наћи компаније које се баве 
ИТ, биомедицином, новим материјали-

ма, заштитом животне средине, про-
изводњом хране. Више информација о 
условима јавног позива и процедури 
за пријављивање на интернет адреси 
www.entepark.rs.

АКТУЕЛНО   Научнотехнолошки парк Београд расписао јавни позив за пријем чланова

ЦЕНТАР ИДЕЈА, НАУКЕ И БИЗНИСА
Планирано је да се за три године у комплексу нађе 80 технолошко-развојних 

предузећа и више од 30 нових стартап предузећа

У оквиру програма новог з апошљавања, протекле не-
деље је 26 чачанских послодаваца потписало уго-
вор о запошљавању 41 особе. Међу запосленима су 
и три особе са инвалидитетом. Послодавци од Града 

добијају по 300.000 динара за сваког запосленог радника 
са инвалидитетом, а за запошљавање осталих 200.000 ди-
нара по раднику.

Градоначелник Чачка Војислав Илић рекао је нови-
нарима да је за програм новог запошљавања у градском 

буџету предвиђено укупно 17 милиона динара и да је у 
току конкурс за запошљавање још 40 особа. Градоначел-
ник је рекао и да ће још 126 незапослених Чачана бити ан-
гажовано на јавним радовима, за шта је из градског буџета 
издвојено пет милиона динара. Према његовим речима, у 
градском буџету предвиђено је и 13 милиона динара за са-
мозапошљавање, а за овај програм се до сада пријавио 51 
кандидат. На евиденцији филијале Националне службе за 
запошљавање регистровано је 10.530 незапослених.

Број незапослених Суботичана у августу мањи за 14,6 одсто у односу на исти период 2014.

ТРЕНД КОЈИ ОБЕЋАВА

Према подацима суботичке филијале НСЗ, на крају 
августа на подручју Суботице регистровано је 9.201 
незапослено лице, што је 14,6 одсто мање него у ис-
том месецу претходне године. Међу незапосленима 

47 одсто су жене, учешће младих до 30 година је 22,9 одсто, 
док је учешће старијих од 50 година нешто више и износи 
35,1 одсто.

„Учешће лица без квалификација и нискоквалификова-
них износи 46,4 одсто, лица са средњом стручном спремом 
42,6 одсто, док је са вишим и високим образовањем 11 одсто. 
Учешће дугорочно незапослених, који посао траже више од 
годину дана, на евиденцији незапослених лица је 57,4 одсто“, 
наводе у Филијали Суботица. 

Са евиденције су се на подручју Суботице, у периоду од 
јануара до августа 2015. године, запослила 3.724 лица, што је 
19,4 одсто више него у истом периоду претходне године. Од 
тога 53,9 одсто чине жене, 39,1 одсто запослених су млади 
до 30 година, док је учешће старијих од 50 година 15,9 одсто. 
Просечна зарада запослених, без пореза и доприноса, за јул 
2015. године износила је 41.638 динара.

 
Пенали популарнији од запошљавања

   
   Од почетка године у Суботици посао је пронашло око 250 
особа са инвалидитетом, док их је још око 500 на евиден-
цији ове службе. 
   „Битно је да је велики проценат особа са инвалидитетом 
у сталном радном односу”, рекао је за „Танјуг“ Станко Ним-
чевић, председник Удружења инвалида рада у Суботици.
   На другој страни, по речима градоначелника Суботице 
Јенеа Маглаија, иако у Суботици месечно 150 до 200 људи 
пронађе посао, послодавци и даље доста вешто избега-
вају како запошљавање особа са инвалидитетом, тако и 
старијих од 40 година. 
   „Морамо системски, у сарадњи са НСЗ, да пробијемо тај 
бедем отпора од стране послодаваца, да и ти људи дођу 
до свог радног места и егзистенције. Нажалост, многе 
фирме радије плаћају пенале, него да запосле“, рекао је 
Маглаи.

ЧАЧАК

ЗА НОВА РАДНА МЕСТА 17 МИЛИОНА ДИНАРА
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За три милиона француских до-
маћинстава која до сада нису 
била обухваћена пореским олак-
шицама биће смањен порез на 

доходак у 2016. години, потврдио је 
француски министар финансија Ми-
шел Сапен. Највише користи имаће 
самци и брачни парови који припа-
дају средњој класи. Смањењем пореза 
на доходак, које је најавио француски 
председник Франсоа Оланд, биће 
обухваћено осам милиона домаћинста-
ва, при чему ће милион обвезника бити 

у потпуности ослобођено плаћања по-
реза.

„Обухватићемо још три милиона 
домаћинстава која су била изузета 
претходним мерама снижења пореза у 
2014. и 2015. години“, прецизирао је Са-
пен, додајући да ће се тако они придру-
жити армији од пет милиона домаћин-
става којима је порез већ смањен.

Држава је лани снизила порезе за 
домаћинства за око милијарду евра, 
ове године за 3,2 милијарде, а 2016. 
смањење ће износити две милијарде 

евра. Међу осам 
милиона порес-
ких обвезника 
којима већ јес-
те или ће бити 
смањен порез, 
велики је број 
самаца који ће 
од наредне го-
дине плаћати за 
200 до 300 евра 
нижи порез, док 
ће порез брач-
ним паровима 
у просеку бити 

умањен за 300 до 500 евра годишње. 
Брачни парови са двоје деце и месеч-
ним примањима од 3.300 евра биће 
у потпуности ослобођени плаћања 
пореза на доходак. Брачна заједница 
пензионера са месечним примањима 
од 2.960 евра догодине ће плаћати 483 
евра мањи порез, а самцима са месеч-
ном платом од 1.593 евра пореска оба-
веза ће бити нижа за 310 евра, пренео је 
лист „Фигаро“.

Новим фискалним мерама, које 
ступају на снагу наредне године, број 
француских домаћинстава обухваће-
них порезом на доходак пашће са 52,3 
одсто из 2013. на 46 одсто.

ГОРЕ-ДОЛЕ   Милион Француза биће 2016. ослобођено пореза на доходак

МАЊИ ПОРЕЗ ЗА СРЕДЊУ КЛАСУ
Брачни парови са двоје деце и месечним примањима од 3.300 евра биће у потпуности 

ослобођени плаћања пореза на доходак

У Словенији је стопа изложености ризику од сиро-
маштва прошле године остала непромењена, на 14,5 
одсто, а животни стандард око 290.000 грађана је испод 
границе сиромаштва, саопштио је словеначки Завод за 
статистику. Изложеност ризику од сиромаштва лани је 
била највиша у источној Словенији, пре свега у Доње-
посавском региону, са стопом од 19,9 одсто, а најмања 
у Средњесловенској и Нотрањско-крашкој регији, нешто 
изнад 11 одсто, преноси агенција СТА.

Пензионери чине више од четвртине људи који 
живе испод границе сиромаштва, следе незапослени (24 
одсто), малолетна деца (19) и они који имају посао (18 
процената). У односу на претходну годину, удео пензи-
онера међу сиромашнима највише је смањен, за 6 про-
центних поена, док је удео незапослених највише скочио, 
за 7 поена.

Подаци који произилазе из истраживања словенач-
ке статистике о дохотку и животним условима (СИЛЦ), 
такође показују да је праг изложености ризику од сиро-
маштва по члану домаћинства лани износио 7.146 евра 
на годишњем нивоу. Праг за четворочлану породицу, са 
двоје одраслих и двоје деце млађе од 14 година, био је 
1.251 евро месечно, пренела је СТА.

 Француски државни службеници међу 
најплаћенијим у ЕУ

    У Француској је 2014. било шест милиона државних служ-
беника за чије плате је из државне касе издвојено 278 ми-
лијарди евра. На плате државних службеника у Француској 
је 2014. потрошено 13 одсто бруто домаћег производа (БДП), 
што је трећи највећи удео у ЕУ. На првом месту по уделу плат-
не масе државних службеника у ЕУ је Данска са 14,6 одсто 
БДП, а на другом је Финска са 14,7 одсто. Најмањи удео има 
Луксембург са 8,4 одсто БДП. Просечна плата запослених у 
државном француском сектору 2012. износила је 2.465 евра, 
што је 13 одсто више него запослених у приватном сектору, 
преноси „Фигаро“. 

ХРВАТСКА

НЕЋЕ ДА БЕРУ ЈАБУКЕ
Према анализама словеначког Завода 

за статистику  

ОКО 290.000 ГРАЂАНА 
ИСПОД ГРАНИЦЕ 

СИРОМАШТВА
У Хрватској, у којој је стотине хиљада људи без пос-

ла, нико није заинтересован да бере јабуке, иако је пред-
виђена дневна зарада 200 куна (26 евра), пише „Дневни 
лист“. На 200 хектара воћњака „Агромеђимурја“ из Ча-
ковца, почела је берба јабука од које се много очекује, 
јер су плодови здрави и квалитетни, али нема ко да их 
бере, наводи лист.

„Протеклих година смо плаћали по сату, а сада 
ћемо по убраном килограму, па мислимо да се днев-
но може зарадити и 200 куна нето. Берачима плаћамо 
све доприносе, могу себи да уплате радни стаж и да на 
крају добију повраћај пореза, али их ипак тешко нала-
зимо“, истичу у тој фирми.

Очекује се род од осам хиљада тона, па из „Агро-
међимурја“ позивају све заинтересоване да се јаве и по-
ручују да ће берба јабука трајати два месеца.
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У светлу све већих бојазни због 
раста неједнакости у приходима 
и пратећих негативних економ-
ских и социјалних ефеката, Свет-

ски економски форум (СЕФ) објавио је 
недавно први извештај о инклузивном 
расту у свету, са циљем да се преиспи-
тају напори за убрзавање економског 
раста ради унапређења животног стан-
дарда целог друштва. Истраживањем 
постигнућа у борби против неједна-
кости обухваћена је и Србија, која је у 
својој групи земаља са вишим средњим 
приходима седма по критеријуму об-
разовање и вештине, а по критеријуму 
основне услуге и инфраструктура тек 
20., преноси Еурактив.

Извештај „Инклузиван раст и раз-
вој“, први СЕФ-ов документ те врсте, 
показао је да су свих 112 земаља обух-
ваћених истраживањем пропустиле 
прилике да смање неједнакост у при-
ходима, а да не нанесу штете привред-
ном расту. Сврха извештаја је да укаже 
како земље могу да искористе широки 
спектар политика и институционал-
них механизама да би економски раст 

постао социјално укљученији без исто-
временог кочења иницијатива за раст, 
штедњу и улагања.

Земље обухваћене истраживањем 
подељене су у четири групе - напредне, 
оне са вишим средњим и оне са нижим 
средњим приходима и земље са нис-
ким приходима. Перформансе земаља 
оцењиване су у седам кључних димен-
зија са укупно 140 индикатора.

Србија је у групи 26 земаља са ви-
шим средњим приходима, у којој су и 
Хрватска, Бугарска, Мађарска, Руму-
нија, Пољска и Турска, као и Кина, Ру-
сија, Бразил, Мексико.

По критеријуму образовање и 
вештине Србија је седма од 20 земаља 
из своје економске групе, а по крите-
ријуму корупција и ренте 11. од 26 др-
жава.

Код запослености је Србија 20. од 
22 земље, код предузетништва 21. од 
25, код финансијског посредовања 18. 
од 26, код основних услуга и инфра-
структуре 20. од 26, а код фискалних 
трансфера 13. од 26 земаља.

Члан управог одбора СЕФ-а Рик 
Саманс истакао је да креаторима по-
литике, пословним лидерима и другим 
заинтересованим странама извештај 
пружа јаснију слику шта је њихова 
земља урадила да искористи постојећи 
простор и најбољу праксу за смањење 
неједнакости у приходима. 

„Циљ извештаја је да подстакне 
дискусије о неједнакости и то мање о 
тежњама, а много више о конкретним 
акцијама“, истакао је Саманс. Истра-

живање је потвр-
дило да све земље 
имају простора за 
смањење неједна-
кости, као и да је 
могуће истовреме-
но водити политике 
које су добре и за 
инклузију и за раст.

Такође, из-
вештај је показао да 
фискални трансфе-
ри могу да буду од 
помоћи, али и друге 

политике, као и да ефикасна промоција 
социјалне инклузије није луксуз само 
земаља са високим приходима. Како 
се наглашава, у појединим областима 
неке земље у развоју урадиле су више 
од оних са знатно већим приходима.

Форумов извештај је указао и на 
регионалне сличности. Као пример се 
наводи значај дељења културе, тради-
ције или политичко-економске ситуа-
ције за области попут пореског система 
у источној Европи или једнакости у об-
разовању у Латинској Америци. Упо-
зорава се и на мали број политичких 
опција за структурно прилагођавање 
економија за инклузивни раст и поно-
во истиче да је неопходно да политике 
буду оријентисане и на јачање привред-
ног раста и на унапређење једнакости.

„Најпогоднији приступ за неку 
земљу зависи од њених специфично-
сти. Међутим, наша анализа показа-
ла је да све земље имају простора за 
унапређење са циљем усмеравања 
економија на пут много инклузивнијег 
раста“, казала је водећа економисткиња 
СЕФ Џенифер Бланке.

САЗНАЈТЕ ВИШЕ   Светски економски форум (СЕФ) објавио први извештај о 
инклузивном расту у свету ради унапређења животног стандарда целог друштва

ПРЕДУЗЕТНИШТВО И ЗАПОСЛЕНОСТ 
НАЈСЛАБИЈА КАРИКА У СРБИЈИ
У својој групи земаља са вишим средњим приходима, Србија седма по 

критеријуму образовање и вештине, док је по запослености 20. од 22 земље, а по 
предузетништву 21. од 25 

Србија је у групи 26 земаља са 
вишим средњим приходима, 
у којој су и Хрватска, Бугар-

ска, Мађарска, Румунија, 
Пољска и Турска, као и Кина, 

Русија, Бразил, Мексико

Код финансијског посредо-
вања Србија 18. од 26, код 
основних услуга и инфра-
структуре 20. од 26, а код 

фискалних трансфера  
13. од 26 земаља

По критеријуму 
корупција и рен-

те Србија 11. од 26  
држава



www.nsz.gov.rs

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

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

Зрењанин 
Сарајлијина 4 
тел. 023/519-800

Кикинда 
Доситејева 24 
тел. 0230/411-700

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

Вршац 
Феликса Милекера 21 
тел. 013/802-400

Сомбор 
Апатински пут 1 
тел. 025/464-000

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

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

Крагујевац 
Светозара Марковића 37 
тел. 034/505-500

Јагодина 
Љубише Урошевића 16 
тел. 035/201-011

Ниш 
Ратка Вукићевића 3 
тел. 018/501-200

Пирот 
Кнеза Милоша 59 
тел. 010/305-000

Прокупље 
Цара Лазара 49 
тел. 027/320-000

Бор 
7. јула 29 
тел. 030/453-100

Зајечар 
Николе Пашића 77 
тел. 019/444-500

Ваљево 
Владике Николаја 1 
тел. 014/295-600

Врање 
Тодора Шпанца 1 
тел. 017/407-100

Краљево 
Цара Душана 78 
тел. 036/302-000

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

Крушевац 
Балканска 33 
тел. 037/412-501

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

Пожаревац 
Шумадијска 31 
тел. 012/538-100

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

Ужице 
Железничка 22 
тел. 031/590-600

Пријепоље 
Санџачких бригада 11 
тел. 033/719-011

Чачак 
Жупана Страцимира 35 
тел. 032/303-700

Шабац 
Масарикова 31 
тел. 015/361-700

Лозница 
Кнеза Милоша 3 
тел. 015/879-700

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

АДРЕСЕ ФИЛИЈАЛА НСЗ

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

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

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Косовска Митровица  
Дрварска 10 
тел. 028/423-090

Позивни центар 
0800 300 301
(позив је бесплатан)


