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СТОПА НЕЗАПОСЛЕНОСТИ
НАЈНИЖА ОД 2009. ГОДИНЕ 

ТЕМА БРОЈА – Анкетна стопа незапослености у трећем кварталу ове 
године износи 16,7 одсто, што је најнижа стопа од октобра 2009. Уз директно 
посредовање НСЗ запослено готово 50 одсто више лица него прошле године. 

НСЗ доделила признања за допринос запошљавању 
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УВОДНИК

К Р И В У Љ А
Сваки пад не мора бити непријатан. Анкетна стопа не-

запослености у трећем кварталу ове године бележи нови 
пад: износи 16,7 одсто, што је најнижа стопа незапослености 
од октобра 2009. - чуло се 14. децембра приликом обележа-
вања Дана Националне службе за запошљавање. Пригода 
или не, тек, охрабрује податак да је уз директно посредо-
вање НСЗ запослено готово 50 одсто више лица него про-
шле године. НСЗ за свој дан додељује признања. Ове године 
девет и три захвалнице партнерима који су дали највећи 
допринос у промовисању политике запошљавања и запо-
слили највећи број радника у 2015. Детаљније у Теми броја.  

Прошле недеље НСЗ није само додељивала признања, 
већ их је и примала: интернационалне награде за инфор-
матичка достигнућа и комуникационе технологије „Ди-
скоболос 2015“ додељене су у Скупштини града Београда. 
Посебно признање додељено је Филијали Ниш НСЗ, Граду 
Нишу, РПК Ниш, Електронском факултету Универзитета у 
Нишу и Кластеру напредних технологија NiCAT, за органи-
зацију конференције „Форум напредних технологија 2015“. 
Дводневну конференцију је посетило око 7.000 људи. 

„Тражиоци азила треба неко време да раде бесплат-
но“, проценио је министар запошљавања. Истовремено је и 
Министарство за социјална питања упозорило да ће осетно 
смањити издавања за странце. Ови предлози не стижу са 
тзв. „ксенофобичног балканског простора“, већ из једне од 
скандинавских земаља, у чији хладни загрљај хрле из-
беглице из Сирије, Ирака, Пакистана… О којој је земљи реч 
- на страни Ми и Европа.

С друге стране, ММФ процењује да би талас избеглица 
који стиже у Аустрију могао да подупре привредни раст те 
земље. До 2020. БДП би се могао подићи за 0,25 одсто. Шире 
на страни Горе - Доле. 

„Тренутно тестирамо 200 лица недељно, а прва за-
пошљавања ће уследити у фебруару 2016“, каже Марта 
Фораи заступник компаније „Лир корпорејшн“, која ће у 
наредне две године запослити 2.000 људи. Где и како - на 
страни Актуелно.

Споразум ЕПС-а и шест факултета Универзитета у Бе-
ограду буди наду да се талас тзв. „одлива мозгова“ бар за 
који сантиметар скрати. Циљ је да најбољи и најквалитет-
нији студенти остану у Србији. „ЕПС-у су потребни млади 
стручњаци и у плану је да се у наредне две до три године 
запосли око 1.000 најбољих студената“, рекао је Алексан-
дар Обрадовић, директор ЕПС-а, на страни Привреда.

Београдски универзитет, а ни факултети који га чине, 
немају „ловце на таленте“ који би требало да прате, траже 
даровите предаваче, асистенте, научнике... Ако то већ није 
део системског решења високошколских установа, извесно 
је да запослени на факултетима читају новине. У једној од 
њих могли су прошле недеље да прочитају: „Свакако да би 
ми било драго да се вратим. Надам се само да су систем и 
институције расположени да приме колеге са искуством из 
иностранства“, каже  Драгомир Миловановић, један од 
најмлађих доктора наука у Европи, тренутно научник - ис-
траживач на Јејлу, где се бави испитивањем транспорта и 
дистрибуције холестерола у нервним ћелијама. О Драгоми-
ру у тексту Закуцао бих на врата БГ универзитета. 

Каква је будућност света рада, одумиру ли синдика-
ти, да ли је дошло време у коме је свако „Катица за све“ и 
„мајстор ни за шта“? У новој економији свако може да разно-
си тајландску храну, да се скине на интернету, пакује робу 
у кесе, па и да пише блог. Ту нико није незапослен и нико 
нема посао. О томе у ауторском тексту проф. др Бранка 
Милановића - на страни Сазнајте више. 

Независно од новогодишњих и божићних празника, 
у Србији је до октобра отворено 1.566 фризерских и ко-
зметичких салона. Колико дајемо на спољни, а колико на 
унутрашњи изглед - на страни Привреда. 

Милош Чолић
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ПРИВРЕДА   Споразум ЕПС-а и шест факултета Универзитета у Београду

Агенција за привредне регистре

Прва делатност на листи основаних предузетничких радњи су ресторани и покретни 
угоститељски објекти. У истом периоду отворено 1.566 фризерских и козметичких салона

ПОСАО ЗА 1.000 НАЈБОЉИХ

У СРБИЈИ 2.000 ПРЕДУЗЕТНИКА ВИШЕ

Александар Вулин, министар рада

У „ТЕЛЕКОМУ“ СЛЕДЕ РЕЗОВИ

Сарадња је део пројекта конкурсног запошљавања у ЕПС-у, са циљем да најбољи и
најквалитетнији студенти остану у Србији и постану будући ослонац компаније

Електропривреда Србије и шест факултета Универзите-
та у Београду склопили су споразум о сарадњи, којим 
ће најбољи млади стручњаци добити најстручнију 
праксу, као и шансу за запослење у највећој компанији 

у Србији, у складу са потребама Електропривреде Србије. Са-
радња је део пројекта конкурсног запошљавања у ЕПС-у, са 
циљем да најбољи и најквалитетнији студенти остану у Ср-
бији и постану будући ослонац компаније.

„ЕПС-у су потребни млади стручњаци и у плану је да 
се у наредне две до три године запосли око 1.000 најбољих 
студената, али да за свако ново радно место предузеће до-
бије сагласност Владе Србије. Моја мисија је да позовем наше 
најбоље студенте да се укључе у овај програм, јер Електро-
привреда Србије би требало да буде место где наши најбољи 
студенти са Природно-математичког, Електротехничког, Ма-
шинског, Економског факултета виде своју каријеру и развој“, 
рекао је Александар Обрадовић, директор Електропривре-
де Србије.

„Телеком Србије“ ће сада, након што је влада донела одлуку да остане у власништу државе, морати да буде реструкту-
риран, што значи да ће морати да смањи број запослених и промени приступ пословању, рекао је министар за рад, запошља-
вање, борачка и социјална питања Александар Вулин. Он је на телевизији „Пинк“ истакао да је таква одлука донета зато што 
понуда за „Телеком“ није била довољно добра.

Према речима министра Вулина, постоје врло прецизне пројекције о томе колико ће „Телеком“ у наредне четири године 
морати да смањи број запослених. „Уверен сам да с тим у вези неће бити отпора и сукоба, јер су представници синдиката тога 
свесни“, истакао је Вулин.

„Да је приватизовано, тиме би се бавио неко други, али пошто није - тиме ће се бавити држава, али ће се бавити као 
најбољи менаџер на свету, са првенственим циљем да то буде успешно и јако предузеће“, нагласио је министар рада.

Број предузетника у Србији порастао је у 2015, показали су подаци Агенције за привредне регистре (АПР), а број пре-
дузетничких радњи већи је за око 2.000. До октобра ове године основане су 28.083 предузетничке фирме, док је ис-
товремено обрисано 26.108, речено је „Танјугу“ у АПР-у. Кад се подвуче црта, према подацима Регистра привредних 
субјеката АПР-а, у новембру је било 218.003 активна предузетника, док их је последњег дана 2014. било 215.367.

У овој години кључ у браву највише су стављали предузетници који су отварали ресторане и покретне угоститељске 
објекте - 2.066, а следи делатност припремања и послуживања пића - 1.820, те трговина на мало у неспецијализованим 
продавницама претежно храном пићима и дуваном - 1.546. На листи првих пет предузетничких делатности које су највише 

затварале радње, нашао се и такси-превоз (1.272), као и фризерски и 
козметички салони (1.178). 

Подаци АПР-а показују да су највише брисане делатности углав-
ном исте оне које су највише и уписиване у регистар. Прва делатност 
на листи основаних предузетничких радњи су ресторани и покретни 
угоститељски објекти, са основаних 2.114 радњи, а следе припремање 
и послуживање пића, са 1.603 отворене радње. Отворено је 1.566 фри-
зерских и козметичких салона, затим 992 радње из сектора тргови-
не на мало у неспецијализованим продавницама претежно храном, 
пићима и дуваном. Рецимо, регистровано је 927 предузетника у об-
ласти такси-превоза.

Посматрајући листу са првих 10 новооснованих и брисаних радњи, 
само на листи основаних појављује се 960 предузетника у области рачунарског програмирања и 909 регистрованих као 
консултантске услуге. Када је реч о привредним друштвима, од почетка године закључно са октобром, основана су 6.842 
привредна друштва, а обрисана 1.802. Регистар привредних субјеката показао је да је у новембру било 120.213 привредних 
друштава, а на дан 31.12.2014. било их је 115.692.
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Интернационалне награде за ин-
форматичка достигнућа и комуни-
кационе технологије „Дискоболос 
2015“ додељене су у Скупштини 

града Београда. Награда „Дискоболос“ до-
дељује се од 1994. године најзначајнијим 
домаћим и страним институцијама и ком-
панијама. И овог пута, за награду су конку-
рисали учесници из целог света, а интерна-
ционални жири, састављен од представника 
Европског савета за информатику, Европ-
ске привредне коморе, информатичких асо-
цијација, бројних експерата привреде и ре-
гионалних комора, изабрао је победнике у 
категоријама: производња, управљање, фи-
нансије, здравство, пројектовање, друштве-

не делатности, образовање, услуге, веб, ТВ и 
радио емисија, издаваштво, итд.

Посебно признање додељено је Граду 
Нишу, Регионалној привредној комори Ниш, 
Електронском факултету Универзитета у 
Нишу, Националној служби за запошља-
вање - Филијали Ниш и Кластеру напред-
них технологија NiCAT за организацију кон-
ференције „Форум напредних технологија 
2015“. Дводневну конференцију је посетило 
око 7.000 људи, а значајан допринос у ор-
ганизацији догађаја пружила је и Филијала 
Ниш НСЗ. У оквиру ове манифестације одр-
жан је и први специјализовани сајам запо-
шљавања из области високих технологија 
као и сајам професионалне оријентације. 

Јавно комунално предузеће Младеновац и ове године са-
рађује са Националном службом за запошљавање кроз 
ангажовање радника са евиденције незапослених лица 
на реализацији програма јавних радова. На уклањању 

дивљих депонија у Младеновцу ангажовано је 15 радника, 
12 неквалификованих и 3 са средњом стручном спремом, на 
3 месеца, по уговору о привремено-повременим пословима. 

„Задатак младеновачког јавно комуналног предузећа је 
да одржава хигијену у граду и односи смеће, као и да обез-
беди снабдевање водом и одвођење отпадних вода из града. 
Већ низ година ове послове реализујемо у сарадњи са На-
ционалном службом за запошљавање. Много нам значи што 
имамо могућност да раднике ангажујемо преко програма 
као што су јавни радови. Наше предузеће има доста админи-
стративних службеника, али немамо довољно извршилаца, 
па нам додатни радници помажу да што квалитетније завр-
шимо послове“, објашњава Владета Лучић, в.д. директора 
ЈКП Младеновац.   

Већ неколико година Младеновчани одвајају пластич-
ни од осталог отпада, а жичани контејнери за пет-амбалажу 
постављени су свуда по граду. У Служби рециклаже, која 
послује у оквиру ЈКП, особе са инвалидитетом раде на сорти-
рању пластичног отпада и припреми за пресовање. Радници 
ове службе такође су ангажовани са евиденције незапосле-
них НСЗ. До сада је 10 радника, међу којима и особа са инва-
лидитетом, стигло до посла у ЈКП Младеновац управо преко 
програма јавних радова, да би касније ту и остали да раде 
као стално запослени.   

Горан Михајловић, начелник Одељења за програме 
запошљавања у Филијали Београд НСЗ, потврђује изузетно 
добру сарадњу са ЈКП Младеновац, које је, како истиче, увек 
ангажовало незапослена лица из теже запошљивих катего-
рија, која по програму НСЗ имају приоритет при укључивању 
у јавне радове. 

„ЈКП Младеновац је наш изузетан партнер, који је увек 
извршавао све своје уговорне обавезе. Преко програма јав-
них радова у деловима Младеновца је обновљена водоводна 
и канализациона мрежа, уређивана је саобраћајна инфра-
структура, некатегорисани и ратарски путеви су ојачавани 
постављањем чврсте подлоге и чишћени од околног рас-

тиња... Организовањем оваквих радова остваривани су шири 
друштвени интереси. Грађани Младеновца су дошли до одго-
варајуће воде за пиће, а добили су и безбедније саобраћајни-
це“, наводи Михајловић. 

Србољуб Вујичић тренутно ради на пословима дакти-
лографа-архивара. Срба, како га зову колеге, дошао је 7. маја 
2012. године у ово предузеће преко програма Националне 
службе за запошљавање, као незапослена особа са инвали-
дитетом. Првих 6 месеци је радио на привременим и повре-
меним пословима, а онда се указала потреба за заменом на 
радном месту на којем и данас ради. 

„Овај посао ми, искрено, значи све. То ми је једини извор 
прихода, а сви знамо како је данас тешко доћи до посла. Зах-
валан сам и Националној служби за запошљавање и људима 
из нашег предузећа што су ми пружили шансу. Надам се да 
ћу својим радом, трудом и ангажовањем оправдати указано 
поверење. С обзиром на целокупну ситуацију у друштву и 
држави, презадовољан сам условима рада и односом колега 
према мени, а наравно и редовношћу плата“, каже Вујичић.

ПОСЕБНО ПРИЗНАЊЕ ФИЛИЈАЛИ НИШ

НА ЈАВНИМ РАДОВИМА УПОСЛЕНО 15 РАДНИКА
До сада је десет радника, међу којима и особа са инвалидитетом, дошло до посла у 

ЈКП Младеновац управо преко програма јавних радова

АКТУЕЛНО   Интернационалне награде за информатичка достигнућа и 
комуникационе технологије „Дискоболос 2015“

Наставак добре сарадње НСЗ и ЈКП Младеновац
Владан Крстић

Немања Новаковић
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„Тренутно тестирамо 200 лица недељно, а прва запошљавања ће уследити у фебруару 2016“, 
каже Марта Фораи, заступник страног инвеститора „Lear Corporation“, фирме која ће у 

наредне две године запослити 2.000 људи

Јелена Шћекић

Сајам запошљавања у организацији Града Новог Сада 
и новосадске филијале Националне службе за запо-
шљавање одржан је 10. децембра, у Западном холу 
СПЕНС-а, у Новом Саду. Преко 60 послодаваца је пред-

ставило рекордну понуду од 1.015 радних места, у електро-
техничкој, економској, комерцијалној, трговачкој, правној, 
туристичкој, угоститељској, машинској струци, у грађеви-
нарству, здравству, текстилној, прехрамбеној, графичкој ин-
дустрији. 

Највећу шансу да дођу до посла имали су радници у про-
изводњи, затим информатичари, лекари, физиотерапеути, 
дефектолози, ветеринари, менаџери, комерцијалисти, про-
давци, занатски радници, магационери, ауто-механичари и 
многи други.

„Одзив незапослених је велики. Успех сваког сајма за-
виси првенствено од броја и квалитета понуђених послова, 
а видим да је то овде постигнуто, јер је понуђен највећи број 
слободних места до сада. С обзиром на околности, верујем да 
ће послодавци наћи квалитетан кадар, који ће и запослити“, 
нагласио је заменик директора НСЗ Драган Сикимић и апе-
ловао на представнике локалних самоуправа да се ангажују 
на довођењу страних инвеститора у своје средине, како би 
допринели запошљавању и смањењу стопе незапослености 
и створили потенцијал за даљи развој.

Татјана Видовић, директорка новосадске филијале 
НСЗ, истакла је да Град Нови Сад активно ради на решавању 
проблема незапослености.

„Ове године су на територији Јужнобачког округа орга-
низована четири сајма запошљавања - један у Бачкој Па-
ланци и три у Новом Саду. Поред тога, спроводе се и друге 
бројне мере активне политике запошљавања, финансијске 
и нефинансијске. Град и НСЗ заједнички раде на запошља-
вању, а чињеница је да се као резултат наших напора смањује 
број незапослених. Сваке године се улажу све већа средства 
и на републичком и на локалном нивоу, што резултира по-
већањем броја запослених са евиденције Националне службе 
за запошљавање“, рекла је Видовићева.

Један од редовних учесника сајмова запошљавања је 
ФКЛ из Темерина, добитник признања НСЗ за допринос за-
пошљавању у 2015. години, за запошљавање радника без 
финансијске подршке. ФКЛ има преко 600 запослених, а по 
речима Тање Бокун, директорке Сектора људских ресурса, 
потребна им је и млада радна снага, али и радници са ис-
куством, како би спојили различите врсте енергија, што ће 
довести до најбољих резултата.

„Сајмови имају много предности, а да је тако потврђује 
и наше редовно учешће, јер ретко који сајам прође без нас. 
Најпотребнији су нам радници за обраду метала и машински 
инжењери, а на сваком сајму нађемо бар неколико радника 
које запослимо“, рекла је Тања Бокун.

„Менпауер група“ Србија (Manpower Group Serbia), 
заступник страног инвеститора „Лир корпорејшн“ (Lear 
Corporation), тражила је највећи број радника. Менаџерка 
предузећа Марта Фораи истиче да ће ова фирма у наредне 
две године запослити 2.000 људи.

„Тренутно тестирамо 200 лица недељно, а прва запо-
шљавања ће уследити у фебруару 2016. године. Највише ће се 
запошљавати оператери у производњи, али и инжењери ква-
литета, логистике, машинства и стручњаци у администра-
цији, финансијама и људским ресурсима. Незапослени могу 
да се пријаве или преко нас или преко НСЗ. Веома смо задо-
вољни посетом кандидата на сајму. Углавном се пријављују 
незапослени који су недавно завршили школу или скоро ос-
тали без посла“, рекла је Марта Фораи.

Сајам пружа прилику и младима без радног искуства. 
Младен је професор географије и на евиденцији НСЗ је две 
године. Радио је различите послове, али никад у струци. 

„Други пут сам на сајму запошљавања. Мислим да треба 
долазити и себи пружити прилику да се посао нађе. Овај пут 
сам видео неколико понуда за рецепционере. Вреди покуша-
ти“, каже Младен. 

Са њим се слаже и Светлана Вулетић из Новог Сада: 
„Мислим да је сајам одлична прилика за повезивање посло-
даваца и људи који траже посао“.

АКТУЕЛНО   Преко 60 послодаваца представило рекордну понуду на Сајму запошљавања у 
Новом Саду

ВИШЕ ОД ХИЉАДУ РАДНИХ МЕСТА



   |  Број 653 | 23.12.2015. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs6 

Национална служба за запошљавање обележила 
је Дан НСЗ, 14. децембар, и тим поводом доделила 
девет признања и три захвалнице партнерима који 
су дали највећи допринос у промовисању политике 

запошљавања и запослили највећи број радника у 2015. го-
дини. 

Први пут признање је додељено у категорији компанија 
- чланица Савета страних инвеститора, и то компанијама 
„Сименс“ Београд и „Сваровски“ из Суботице. У категорији 
великих предузећа признање су добиле компаније „Leoni 
Wiring Systems Southeast“ из Прокупља и „Гордон“ из Суботи-
це, док су „D-Company“ из Бабушнице и компанија ФКЛ Теме-
рин понеле ово признање у категорији средњих предузећа. 

„Васеко“ (Waseco) д.о.о. из Београда је мало предузеће 
које је највише запошљавало ове године, док је компанија 
„Џинси Србија“ (Jeanci Serbia) из Лесковца највише допринела 
у запошљавању особа са инвалидитетом. Ветеринарска ста-
ница „Животињско царство“ из Суботице настала је уз фи-
нансијску помоћ НСЗ, а овај предузетник сада је добио при-
знање за запошљавање нових радника. Признање су добиле 
и локалне самоуправе које су издвојиле највише средстава за 
спровођење локалних акционих планова запошљавања, а то 
су градови Ужице и Лозница, као и општина Сврљиг.

Признања су уручили државни секретар у Министар-
ству за рад и запошљавање Ненад Иванишевић, директор 
Националне службе за запошљавање Зоран Мартиновић и 
председник Управног одбора НСЗ Даријо Мачкић.

„Национална служба је данас модеран јавни сервис, који 
својим клијентима пружа услуге на исти начин као и служ-
бе у развијеним европским земљама, баштинећи традицију 
претходне 94 године, традицију која обавезује“, рекао је ди-
ректор НСЗ Зоран Мартиновић, нагласивши да тренутни по-
даци охрабрују и показују да се стопа незапослености веома 
смањила. 

„Анкетна стопа незапослености у трећем кварталу те-
куће године износи 16,7 одсто, што представља смањење од 
1,2 одсто у односу на други квартал и 1,4 процента у односу 
на исти период лани. Ово је најнижа стопа незапослености 
од октобра 2009. године и готово је једнака стопи незапос-
лености са почетка економске кризе. Такође, у овом тренут-
ку на нашој евиденцији су 717.324 лица, што је најмањи број 
у последњих пет и више година. Охрабрује податак да нам 
се послодавци у овој години много више обраћају, па је уз 

директно посредовање НСЗ запослено готово 50 одсто више 
лица него прошле године“, рекао је Мартиновић и додао да су 
смањењу незапослености и повећању запослености допри-
неле и активне мере запошљавања.

Директор НСЗ је нагласио да је у програм стручне прак-
се укључено 4.782 младих, обуке за тржиште рада до краја 
године створиће могућност за укључивање око 1.200, а јавни 
радови преко 7.000 лица, док су 1.452 лица без квалифика-
ција укључена у програм функционалног образовања одра-
слих. За отварање нових радних места послодавцима су до 
сада одобрена средства за запошљавање 2.448 лица, док је 
265 лица укључено у програме обука и запошљавања на кон-
кретним радним местима. 

„Због великог интересовања обезбеђена су додатна сред-
ства за програм субвенција за самозапошљавање и сада има-
мо 3.743 нова предузетника. Радује чињеница да је 116 уго-

ТЕМА БРОЈА    Дан Националне службе за запошљавање

Због великог интересовања обезбеђена су
додатна средства за програм субвенција за 
самозапошљавање и сада имамо 3.743 нова

предузетника

ПРИЗНАЊА ЗА ДОПРИНОС ЗАПОШЉАВАЊУ
Анкетна стопа незапослености у трећем кварталу текуће године износи 16,7 одсто, што је 

најнижи ниво од октобра 2009. Додељено је девет признања и три захвалнице партнерима 
који су дали највећи допринос у промовисању политике запошљавања и запослили највећи 

број радника у 2015. години           

     Милоје Војиновић, компанија
„Васеко“ д.о.о из Београда

ЗА ДВА МЕСЕЦА ПОСАО ЗА 32 РАДНИКА
   - Компанија „Васеко“ је новоформирано предузеће и 
бавимо се сакупљањем и прерадом комуналног отпада. 
Своје постројење смо поставили у Винчи и за два месеца 
запослили 32 радника на пословима селекције отпада. 
На производној траци издвајају се секундарне сировине, 
док остатак постаје алтернативно гориво које завршава у 
компанији „Лафарж“. Само мали део биоразградивог и ор-
ганског отпада завршава на депонији. Запослили смо, пре 
свих, ризичну категорију, људе који су у својих 50-55 година 
остали без посла. Обавили смо разговор са још 120 људи 
са евиденције НСЗ и рачунамо да ће у наредној години у 
нашој компанији радити око 100 нових радника.
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вора о додели субвенција за самозапошљавање потписано 
са особама са инвалидитетом, а 97 са припадницима ромске 
националности. За реализацију програма и мера активне по-
литике запошљавања у следећој години опредељено је 3,35 
милиона динара“, рекао је Мартиновић и подсетио на велики 
допринос локалних самоуправа, које су за реализацију ак-
тивних мера запошљавања издвојиле више од 500 милиона 
динара. Захваљујући томе, у мере су укључена 7.604 лица.

Мартиновић је нагласио да је Служба уложила велике 
напоре да обезбеди средства за редовну исплату привремене 
накнаде за 16.000 интерно расељених са Косова и Метохије.

„Благовремено смо предузели све потребне активности 
у вези са решавањем вишка запослених. Ово ће бити тежак 
процес, али ћемо настојати да га решимо на начин који неће 
утицати на квалитет рада НСЗ. Брига о незапосленима који 
активно трагају за послом, јачање веза са послодавцима, ло-
калним самоуправама и свим другим субјектима који могу 
утицати на запошљавање, остаће приоритети НСЗ и у наред-
ном периоду“, закључио је Мартиновић, подсетивши да је 
циљ Владе Србије и НСЗ да се незапосленост у наредне две 
године спусти на ниво испод 15 одсто. 

„Поносни смо на све што смо као министарство, заједно 
са Националном службом, урадили у протекле две године, о 
чему говори и статистика. То су резултати који обавезују и 
пред нама је тежак задатак да стопу незапослености спусти-
мо испод 15 одсто, што ће бити један од најбољих резултата у 
Европи. Наставићемо да кроз пројекат финансиран из сред-
става ИПА фондова, али и кроз пројекат Светске банке, који 
ћемо активирати следеће године, јачамо капацитет НСЗ“, ре-
као је државни секретар у Министарству за рад и запошља-
вање Ненад Иванишевић. 

Локалне самоуправе за реализацију активних 
мера запошљавања издвојиле више од 500

милиона динара

Александра Бачевић, Весна Пауновић

     
Јелена Трифуновић, председница

општине Сврљиг 
ОД СТРУЧНЕ ПРАКСЕ ДО САМОЗАПОШЉАВАЊА
   - Општина Сврљиг је и у претходним годинама издваја-
ла средства за запошљавање, предвиђена Локалним ак-
ционим планом запошљавања за мере као што су стручна 
пракса, самозапошљавање и јавни радови. Ове године смо 
заједно са НСЗ преко 200 људи укључили у јавне радове, 
око 100 незапослених укључили смо у стручну праксу, а 22 
особе добиле су средства за покретање сопственог посла 
кроз програм самозапошљавања. Општина Сврљиг је јед-
на од ретких у Србији која нема вишак запослених. Имамо 
јако добру сарадњу са свим јавним предузећима и на тај 
начин стално побољшавамо квалитет услуга које пружа-
мо нашим суграђанима. Општина ће и убудуће подржавати 
запошљавање у привреди и кроз приватни сектор, па ће 
свака мера НСЗ која иде ка томе да се средства дају при-
ватним послодавцима или за покретање сопственог биз-
ниса бити подржана од стране општине Сврљиг.

     Компанија „Леони“
УЗ ПОМОЋ НСЗ ЗАПОСЛИЛИ ВИШЕ

ОД 1.000 ЉУДИ
     Из компаније „Леони“ поручују да је ово посебна година 
за њих, јер су запослили преко 1.000 људи. Како кажу, то 
није био једноставан процес, али захваљујући сарадњи са 
филијалама НСЗ у Нишу и Прокупљу поступак запошља-
вања је био много лакши, а запослен је квалитетан кадар. 
Међу запосленима је највише инжењера, али и оператера 
на линији.
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Код странаца би радила трећина 
грађана Србије, четвртина би 
да буде свој газда, а сваки пети 
највише воли државни посао. Да 

би се добио посао у Србији треба има-
ти радног искуства, знања и вештина, 
среће, а ни веза није наодмет, иако је ту 
врсту „препоруке“ хиљаду анкетираних 
грађана Србије ставило тек на четврто 
место међу неопходним условима за 
запошљавање.

Истраживање сајта Послови.инфос-
туд (www.poslovi.infostud.com), у са-
радњи с водећим порталима за оглаша-
вање послова у Босни и Херцеговини и 
Хрватској, с намером да се сними стање 
на тржишту рада у ове три земље, по-
казало је да, супротно уобичајеном 
мишљењу, већина грађана Србије, када 
би могли да бирају, не би изабрали др-
жавни посао. Највише, готово трећина, 
најрадије би радила у некој страној 
фирми, четвртина би да буде свој газда, 
а сваки пети волео би државну службу.

Домаћи послодавци
подједнако омражени
У анкети је учествовало 60 одсто 

незапослених, 30 одсто запослених 
и око десет одсто младих који се још 
увек школују. Држава као послода-
вац подједнако је популарна у све три 
земље, а рад за домаћег приватног 
послодавца подједнако је непривла-
чан свима. У Србији је свега девет одсто 
испитаника изабрало ову могућност.

Супротно уобичајеном мишљењу, 
на радном месту испитаницима су 
најбитнији међуљудски односи - 29 
одсто, затим признање за обављен рад 
- 24, док је новац тек на трећем месту. 
Четвртини испитаних је најважније ко-
лико ће бити плаћени.

На евиденцији Националне службе 
за запошљавање Србије у овој години у 
просеку је било око 740.000 људи ме-
сечно који траже посао. Готово трећина 
незапослених испитаника у овој анкети 
без посла је од једне до три године, а 
сличан је и број оних који су без посла 
мање од годину дана. Око 17 одсто ан-
кетираних не ради дуже од пет година.

Најкраћи стаж на бироима за запо-
шљавање имају анкетирани у Хрватској 
- 27 одсто незапослено је свега три ме-
сеца. Са истим стажом је 14 процената 
незапослених у Србији и 15 одсто у Бос-
ни и Херцеговини. Као и прошлих годи-
на, већина незапослених, готово 70 од-
сто, тражи било какав посао, без обзира 
да ли је у вези са струком. Искључиво у 

својој струци радила би трећина испи-
таника, а два одсто изабрало би посао 
изван струке.

Сигурност радног места
и новац 

За 63 одсто незапослених испита-
ника при избору посла најважнија је 
сигурност радног места и новац - 68 
одсто, док је за нешто мање испитаника 
(58 одсто) важна могућност професио-
налног усавршавања и напредовања.

Без обзира на кризу, две трећине 
запослених испитаника из Србије пла-
нира промену посла. Сваки пети анке-

тирани је изјавио да не жели да мења 
посао. Око 16 одсто је казало да би по-
сао променили само ако морају. Као 
и прошлих година, за промену посла 
најзаинтересованији су испитаници из 
Србије, а најмање Хрвати.

Упркос високој незапослености, 
која се, према званичним подацима, у 
овој години благо смањује, око 53 од-
сто испитаника из Србије навело је да 
се не боји за своје радно место. Највећу 
забринутост због губитка посла у ре-
гиону изражавају Хрвати - 45 одсто, у 
односу на 36 одсто испитаника у Србији 
и готовио исто толико у БиХ.

Већина испитаника спремна је да 
волонтира уколико би постојала могућ-
ност сталног запослења. Половина ан-
кетираних школараца у Србији очекује 
да ће посао наћи у року од шест месеци. 
Нешто више од четвртине сматра да ће 
им бити потребно годину и више. Да ће 
посао тражити пола године до годину 
дана сматра 18 одсто испитаника, а 
петина верује да ће им бити потребно 
шест месеци до годину дана.

Око половине анкетираних који се 
још школују сматра да је најбоље посао 
тражити одмах након завршетка обра-
зовања, док би трећина то чинила и то-
ком школовања. Слични подаци важе и 
за БиХ, док највећи број испитаника из 
Хрватске сматра да посао треба тражи-
ти још током школовања.

ЛАКШЕ ДО ПОСЛА   Истраживање сајта Послови.инфостуд и водећих портала за 
оглашавање слободних послова у БиХ и Хрватској

За промену посла најзаинтересованији испитаници из Србије, а најмање Хрвати. Већина 
анкетираних у Србији, када би могла да бира, не би изабрала државни посао. Готово 

трећина испитаника жели да ради у некој страној фирми, четвртина би да буде свој газда

САМ СВОЈ МАЈСТОР ИЛИ ДРЖАВНЕ ЈАСЛЕ

Највећу забринутост због губитка посла изражавају
Хрвати - 45 одсто, у односу на 36 одсто испитаника у Србији и 

готово исто толико у БиХ

Веза није наодмет, иако је ту врсту
„препоруке“ хиљаду анкетираних грађана 

Србије ставило тек на четврто место међу
неопходним условима за запошљавање
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На основу Споразума бр. 0800-101-43/2015 од 10.12.2015. године о 
уређењу међусобних права и обавеза у реализацији мера активне 
политике запошљавања закљученог између Националне службе за 
запошљавање - Филијале Врање и Општине Владичин Хан за 2015. 
годину, на основу Одлуке о буџету Општине Владичин Хан („Сл. глас-
ник града Врања, бр. 30/2014), Одлуке о изменама и допунама одлуке 
о буџету Општине Владичин Хан за 2015. годину („Сл. гласник града 
Врања“, бр. 17/2015 и 22/2015), а у складу са Локалним акционим 
планом запошљавања Општине Владичин Хан за 2015. годину, који 
је усвојен на седници Општинског већа Општине Владичин Хан дана 
23.02.2015. године, бр. 06-22/3/2015-01

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
ФИЛИЈАЛА ВРАЊЕ И ОПШТИНА ВЛАДИЧИН ХАН

Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА

СТРУЧНА ПРАКСА У 2015. ГОДИНИ

I ОПИС МЕРЕ И ВИСИНА СРЕДСТАВА

Програм стручна пракса подразумева стручно оспособљавање неза-
посленог за самосталан рад у струци и стицање услова за полагање 
стручног испита, у складу са законом, без заснивања радног одно-
са. Стручна пракса траје у складу са законом, а најдуже 12 месеци 
и намењена је незапосленим лицима која се први пут стручно оспо-
собљавају за занимање за које су стекла одређену врсту и степен 
стручне спреме или која су се стручно оспособљавала краће од вре-
мена потребног за полагање стручног испита. 
Незапослени који се стручно оспособљавао краће од времена потреб-
ног за полагање стручног испита, у програм се укључује за преоста-
ли период потребан за стицање услова за полагање стручног испи-
та. Програм је намењен незапосленим лицима без радног искуства у 
струци, са најмање вишим степеном стручне спреме. 
Током трајања стручне праксе Oпштина Владичин Хан посред-
ством НСЗ - Филијале Врање:
1. исплаћује ангажованим лицима новчану помоћ у месечном износу 
од:
      - 20.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим 
образовањем,
    - 18.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим 
образовањем и
2. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и про-
фесионалне болести, у складу са законом.

II УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОНКУРИСАЊЕ

Услови
Право учешћа на конкурсу има послодавац под условом:
- да припада јавном или приватном сектору и има седиште на терито-
рији општине Владичин Хан, односно има пословну јединицу или дру-
ги облик организовања који обавља делатност на територији општине 
Владичин Хан;
- да редовно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за оба-
везно социјално осигурање запослених;
- да има кадровске и друге капацитете за стручно оспособљавање 
лица, односно има ангажованог ментора (или у радном односу или 
екстерног ментора) који, уколико позитивним прописима није дру-
гачије одређено, испуњава следеће услове: најмање je истог нивоа 
образовања као и приправник и има најмање 12 месеци радног иску-
ства на пословима за које се лице оспособљава;
- да ангажује незапослено лице које се води на евиденцији Национал-
не службе - Испоставе Владичин Хан, има више или високо образо-
вање, нема радног искуства у струци или нема довољног радног иску-
ства за стицање услова за полагање стручног испита и није обавило 
приправнички стаж.

Документација:
- захтев за учешће у програму (на прописаном обрасцу);
- доказ о регистрацији;

- доказ о уплати пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање 
запослених, за месец који претходи месецу у којем је поднет захтев;
- извод из систематизације са описом послова радног места на коме ће 
бити ангажовано лице на стручној пракси;
- извод из општег акта или одлука надлежног органа о обавези пола-
гања стручног испита;
- уговор о раду ментора.

Општина Владичин Хан и Национална служба за запошљавање задр-
жавају право да траже и друге доказе релевантне за одлучивање о 
поднетом захтеву.

III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлуку о одобравању спровођења програма „Стручна пракса у 2015. 
години“ доноси председник општине Владичин Хан, на основу пред-
лога Комисије за праћење реализације Локалног акционог плана 
запошљавања општине Владичин Хан за 2015. годину.

IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Општина Владичин Хан, Национална служба - Филијала Врање и 
послодавац у року од 30 дана од дана доношења одлуке о финанси-
рању одобрених захтева у оквиру мере „Стручна пракса у 2015. годи-
ни“ закључују уговор којим ће се уредити међусобна права и обавезе. 
У циљу закључивања уговора, послодавац је у обавези да Општини 
Владичин Хан и Националној служби - Филијали Врање достави пот-
писан уговор о стручном оспособљавању са незапосленим лицем на 
стручној пракси, у року од 15 дана од дана доношења одлуке. Датум 
почетка спровођења програма стручне праксе мора бити после дату-
ма доношења одлуке о финансирању спровођења мере стручне прак-
се.

V ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВЦА

Послодавац је у обавези да:
- незапосленог оспособи за самосталан рад у струци, у складу са зако-
ном, односно актом о организацији и систематизацији послова;
- незапосленог стручно оспособљава најмање у дужини трајања уго-
ворене обавезе;
- изда потврду о oбављеном приправничком стажу, односно положе-
ном приправничком/стручном испиту;
- сноси трошкове полагања стручног испита за лица која имају закон-
ску обавезу полагања стручног испита; 
- обавести НСЗ - Филијалу Врање о свим променама које су од значаја 
за реализацију уговора, у року од 10 дана од дана настанка промене;
- са незапосленим лицем закључи уговор о обављању стручне праксе 
и достави доказе о томе Општини Владичин Хан;
- НСЗ - Филијали Врање доставља евиденцију о месечном присуству 
лица на стручној пракси;
- НСЗ - Филијали Врање достави доказ о обављеној стручној пракси 
лица.

VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Захтев за учествовање у мери подноси се у два примерка, надлежној 
организационој јединици Национaлне службе - Испостави Владичин 
Хан, непосредно или поштом, на прописаном обрасцу који се може 
преузети са званичне интернет адресе општине Владичин Хан: www.
vladicinhan.org.rs или у организационој јединици Национaлне службе 
за запошљавање - Испостави Владичин Хан.

Јавни позив је отворен од дана објављивања на огласној табли 
општине Владичин Хан, на огласној табли Националне службе за 
запошљавање - Испостава Владичин Хан, на сајту Националне службе 
за запошљавање - Филијале Врање и на сајту Општине Владичин Хан.
Рок за подношење захтева је 15.01.2016. године.

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

СЛОБОДНИХ РАДНИХ 
МЕСТА

300

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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БЕОГРА Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 

На основу члана 54 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), члана 17 став 1 Уредбе о спровођењу интерног и 
јавног конкурса за попуњавање радних места у државним 
органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07 - пречишћен 
текст и 109/09), закључака Комисије за давање сагласнос-
ти за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код 
корисника јавних средстава 51 број: 112-4381/2015 од 30. 
априла 2015. године и 51 број: 112-8034/2015 од 24. јула 
2015. године, Министарство финансија

Оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ

МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА 

I Орган у коме се радно место попуњава: Министар-
ство финансија, Београд, Кнеза Милоша 20

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за подршку планирању 
и трансферу средстава, у звању млађи 

саветник
у Групи за финансијско управљање, Одељење 

за национални фонд за управљање средствима 
претприступне помоћи Европске уније, Сектор за 

управљање средствима Европске уније
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо обра-
зовање из научне, односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или 
техничко-технолошких 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 четири 
године или на специјалистичким студијама на факултету; 
положен државни стручни испит; завршен приправнич-
ки стаж или 5 година радног стажа у државним органи-
ма; знање енглеског језика; знање рада на рачунару (MS 
Office, Internet).

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: познавање 
инструмента за претприступну помоћ (ИПА) и прописа који 
регулишу област управљања и спровођења ЕУ фондова 
и система за децентрализовано/индиректно управљање 
претприступном помоћи ЕУ (Закон о потврђивању оквир-
ног споразума између Владе Републике Србије и Коми-
сије Европских заједница о правилима за сарадњу, која се 
односе на финансијску помоћ Европске заједнице Репуб-
лици Србији у оквиру спровођења помоћи према правили-
ма Инструмента претприступне помоћи - ИПА („Службени 
гласник РС - Међународни уговори“, бр. 124/07), Закон о 

потврђивању оквирног споразума између Републике Србије 
и Европске комисије о правилима за спровођење финан-
сијске помоћи Европске уније Републици Србији у оквиру 
инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) („Службени 
гласник РС - Међународни уговори“, бр. 19/14), Уредба о 
управљању програмима претприступне помоћи Европске 
уније у оквиру компоненте I Инструмента претприступне 
помоћи - ИПА - Помоћ у транзицији и изградња институ-
ција за период 2007-2013. године („Службени гласник 
РС“, бр. 140/14), Уредба о управљању програмима прет-
приступне помоћи Европске уније у оквиру Инструмента за 
претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014-2020. годи-
не („Службени гласник РС“, бр. 86/15)) - писмено путем 
теста и усмено; познавање делокруга рада Министарства 
финансија - усмено; знање енглеског језика - писмено 
путем теста и усмено; знање рада на рачунару (MS Office, 
Интернет) - практичним радом на рачунару; вештина кому-
никације - усмено.

2. Радно место за подршку финансијској 
контроли, у звању млађи саветник

у Одсеку за финансијску контролу, Одељење 
за национални фонд за управљање средствима 

претприступне помоћи Европске уније, Сектор за 
управљање средствима Европске уније

1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо обра-
зовање из научне, односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или 
техничко-технолошких 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 на специјалистичким студијама на факултету; поло-
жен државни стручни испит; завршен приправнички стаж 
или најмање 5 година радног стажа у државним органи-
ма; знање енглеског језика; знање рада на рачунару (MS 
Office, Интернет).

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: познавање 
инструмента за претприступну помоћ (ИПА) и прописа који 
регулишу област управљања и спровођења ЕУ фондова 
и система за децентрализовано/индиректно управљање 
претприступном помоћи ЕУ (Закон о потврђивању оквир-
ног споразума између Владе Републике Србије и Коми-
сије Европских заједница о правилима за сарадњу, која се 
односе на финансијску помоћ Европске заједнице Репуб-
лици Србији у оквиру спровођења помоћи према прави-
лима Инструмента претприступне помоћи - ИПА („Служ-
бени гласник РС - Међународни уговори“, бр. 124/07), 
Закон о потврђивању оквирног споразума између Репу-
блике Србије и Европске комисије о правилима за спро-
вођење финансијске помоћи Европске уније Републици 
Србији у оквиру инструмента за претприступну помоћ 
(ИПА II) („Службени гласник РС - Међународни уговори“, 
бр. 19/14), Уредба о управљању програмима претприступ-
не помоћи Европске уније у оквиру компоненте I Инстру-
мента претприступне помоћи - ИПА - Помоћ у транзицији 
и изградња институција за период 2007-2013. године 
(„Службени гласник РС“, бр. 140/14), Уредба о управљању 
програмима претприступне помоћи Европске уније у окви-
ру Инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за пери-
од 2014-2020. године („Службени гласник РС“, бр. 86/15) - 
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писмено путем теста и усмено; познавање делокруга рада 
Министарства финансија - усмено; знање енглеског језика 
- писмено путем теста и усмено; знање рада на рачуна-
ру (MS Office, Интернет) - практичним радом на рачунару; 
вештина комуникације - усмено.

3. Радно место за подршку 
рачуноводственим пословима, у звању 

млађи саветник
у Групи за рачуноводство и извештавање, Одељење 

за национални фонд за управљање средствима 
претприступне помоћи Европске уније - Сектор за 

управљање средствима Европске уније
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо обра-
зовање из научне области економске науке, на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним сту-
дијама, односно на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године или на специјалистичким студијама 
на факултету; положен државни стручни испит; завршен 
приправнички стаж или 5 година радног стажа у државним 
органима; знање енглеског језика; знање рада на рачуна-
ру (MS Office, Интернет).

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: познавање 
инструмента за претприступну помоћ (ИПА) и прописа који 
регулишу област управљања и спровођења ЕУ фондова 
и система за децентрализовано/индиректно управљање 
претприступном помоћи ЕУ (Закон о потврђивању оквир-
ног споразума између Владе Републике Србије и Коми-
сије Европских заједница о правилима за сарадњу, која се 
односе на финансијску помоћ Европске заједнице Репуб-
лици Србији у оквиру спровођења помоћи према прави-
лима Инструмента претприступне помоћи - ИПА („Служ-
бени гласник РС - Међународни уговори“, бр. 124/07), 
Закон о потврђивању оквирног споразума између Репу-
блике Србије и Европске комисије о правилима за спро-
вођење финансијске помоћи Европске уније Републици 
Србији у оквиру инструмента за претприступну помоћ 
(ИПА II) („Службени гласник РС - Међународни уговори“, 
бр. 19/14), Уредба о управљању програмима претприступ-
не помоћи Европске уније у оквиру компоненте I Инстру-
мента претприступне помоћи - ИПА - Помоћ у транзицији 
и изградња институција за период 2007-2013. године 
(„Службени гласник РС“, бр. 140/14), Уредба о управљању 
програмима претприступне помоћи Европске уније у окви-
ру Инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за пери-
од 2014-2020. године („Службени гласник РС“, бр. 86/15) - 
писмено путем теста и усмено; познавање делокруга рада 
Министарства финансија- усмено; знање енглеског језика 
- писмено путем теста и усмено; знање рада на рачуна-
ру (MS Office, Интернет) - практичним радом на рачунару; 
вештина комуникације - усмено.

4. Радно место за припрему тендера и 
управљање пројектима и уговорима, у 

звању саветник
у Одељењу за припрему тендера и управљање 

пројектима и уговорима, Сектор за уговарање и 
финансирање програма из средстава Европске уније

1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо обра-
зовање из научне, односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или 
техничко-технолошких 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 четири 
године или на специјалистичким студијама на факултету; 
положен државни стручни испит; најмање 3 годинe радног 
искуства у струци; знање енглеског језика; знање рада на 
рачунару. 

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање пропи-
са који регулишу управљање ИПА фондовима у Републици 
Србији (Закон о потврђивању оквирног споразума између 
Владе РС и Комисије Европских заједница о правилима 
за сарадњу, која се односе на финансијску помоћ Европ-
ске заједнице Републици Србији у оквиру спровођења 
помоћи према правилима Инструмента претприступне 
помоћи - ИПА („Службени гласник РС“, број 124/07), Закон 
о потврђивању Оквирног споразума између Републике 
Србије и Европскe комисијe о правилима за спровођење 
финансијске помоћи Европске уније Републици Србији 
у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II), 
(„Службени гласник РС - Међународни уговори“, број 
19/14), Уредбa o управљању програмима претприступне 
помоћи Eвропске уније у оквиру компоненте I Инструмен-
та претприступне помоћи (ИПА) - Помоћ у транзицији и 
изградња институција за период 2007-2013. године („Служ-
бени гласник РС“, број 140/14) и Уредбa o управљању про-
грамима претприступне помоћи Eвропске уније у оквиру 
инструмента претприступне помоћи (ИПА II) - за период 
2014-2020. године („Службени гласник РС“, број 86/15) - 
усмено; познавање прописа везаних за јавне набавке у 
складу са процедурама за јавне набавке ЕУ (ПРАГ - Прак-
тични водич кроз процедуре уговарања помоћи ЕУ) - усме-
но; знање енглеског језика - усмено; знање рада на рачу-
нару - практичним радом на рачунару (MS Office); вештине 
комуникације - усмено.

5. Радно место за координацију и 
програмирање пројеката финансираних из 

средстава ЕУ и развојне помоћи, у звању 
самостални саветник

у Групи за програмирање пројеката финансираних 
из средстава ЕУ и развојне помоћи, Одељење за 
међународну сарадњу и управљање средствима 

Европске уније и развојне помоћи - Сектор за 
међународну сарадњу и европске интеграције

1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо обра-
зовање из научне, односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или 
техничко-технолошких 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 на специјалистичким студијама на факултету; нај-
мање 5 година радног искуства у струци; положен држав-
ни стручни испит; познавање рада на рачунару; знање 
енглеског језика.
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Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање Зако-
на о потврђивању оквирног споразума између Републике 
Србије и Eвропске комисије о правилима за спровођење 
финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у 
оквиру инструмента Инструмента претприступне помоћи 
(ИПА II) („Службени гласник РС - Међународни уговори“, 
бр. 19/14) - усмено; познавање Уредбе о управљању про-
грамима претприступне помоћи Европске уније у оквиру 
Инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 
2014-2020. године („Службени гласник РС“, бр. 86/15); 
знање енглеског језика - усмено (разговор и превод 
текста); познавање рада на рачунару - практичним радом 
на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације 
- усмено.

Заједничко за сва радна места
III Место рада: Београд

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство 
финансија, 11000 Београд, Кнеза Милоша 20, са назнаком: 
„За јавни конкурс“.

V Лица која су задужена за давање обавештења: 
Зора Амановић и Деса Недовић, тел: 011/3642-665.

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 у периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање.

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, решења и други акти 
из којих се види на којим пословима, са којом стручном 
спремом и у којем периоду је стечено радно искуство).

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс 
уместо уверења о држављанству и извода из матичне књи-
ге рођених подноси решење о распоређивању или пре-
мештају на радно место у органу у коме ради или решење 
да је нераспоређен. 

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

IX Трајање радног односа: За наведена радна места, 
радни однос се заснива на неодређено време. 

X Место, дан и време када ће се спровести изборни 
поступак: Са кандидатима који конкуришу на наведена 

радна места и чије су пријаве благовремене, допуштене, 
разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви потребни 
докази и који испуњавају услове за рад на оглашеним рад-
ним местима, провера стручних оспособљености, знања и 
вештина, које се вреднују у изборном поступку, обавиће се 
почев од 21. јануара 2016. године, од 8,30 часова, у Палати 
„Србија”, Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 2 (источ-
но крило), о чему ће кандидати бити обавештени на кон-
такте (адресе или бројеве телефона) које наведу у својим 
пријавама.

Кандидати ће о датуму, месту и времену сваке наредне 
фазе изборног поступка бити обавештени на контакте 
(бројеве телефона), које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНА: Кандидати који први пут заснивају рад-
ни однос у државном органу подлежу пробном раду од 
6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног 
испита примају се на рад под условом да тај испит положе 
до окончања пробног рада. Кандидати са положеним пра-
восудним испитом уместо доказа о положеном државном 
стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном 
испиту.

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

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпу-
не пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени 
докази, у оригиналу или фотокопији овереној у општини 
или суду или од стране јавног бележника, биће одбачене 
закључком конкурсне комисије. 

Овај оглас објављује се на веб-страници Министарства 
финансија: www.mfin.gov.rs, на веб-страници Службе за 
управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-уп-
раве, на огласној табли, веб-страници и периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање. На 
веб-страници Службе за управљање кадровима, кандида-
ти који конкуришу могу се упознати и са описом послова за 
наведено радно место.

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

Администрација и управа 

Први утисак је најважнији, будите
испред свих
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА
Београд

На основу члана 68 став 1, а у вези са чланом 54 став 1 
Закона о државним службеницима („Службени гласник 
РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 
67/07 - исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17 став 
2 и члана 20 Уредбе о спровођењу интерног и јавног 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 
просвете, науке и технолошког развоја, Београд

Положај који се попуњава:

Помоћник министра - руководилац 
Сектора за правне послове у Министарству 

просвете, науке и технолошког развоја - 
положај у трећој групи

Опис послова: руководи Сектором; планира, усмерава и 
надзире рад ужих унутрашњих јединица у Сектору, врши 
најсложеније послове из делокруга Сектора, обавља и дру-
ге послове по налогу министра.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
правне науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године или специјалис-
тичким студијама на факултету; најмање 9 година рад-
ног искуства у струци; положен државни стручни испит; 
држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса 
раније није престајао радни однос у државном органу због 
теже повреде дужности из радног односа и да није осуђи-
ван на казну затвора од најмање шест месеци.

У изборном поступку проверавају се: познавање 
области из делокруга Сектора за правне послове у Минис-
тарству просвете, науке и технолошког развоја, стручна 
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, односно интервјуа.

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; 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 (лица са положеним правосудним испи-
том уместо уверења о положеном 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 конкурсу, 
у периоду од 10 до 12 часова: Дуња Даниловић, тел. 
011/313-09-69, Служба за управљање кадровима.

У Служби за управљање кадровима се може извршити 
увид у делокруг Сектора у којем се положај попуњава, а 
који je предмет конкурса.

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 просвете, науке и технолошког развоја, на интернет 
страници Службе за управљање кадровима, на порталу 
е-управе, на огласној табли, интернет страници и у пери-
одичном издању огласа Националне службе за запошља-
вање.

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

Администрација и управа 

www.nsz.gov.rs
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ГРАДСКА ОПШТИНА СУРЧИН
11271 Сурчин, Војвођанска 79

тел. 011/8443-280

Административни послови правне помоћи - 
виши референт

у Одељењу за имовинско-правне, стамбене и 
послове правне помоћи, на одређено време ради 

замене одсутног запосленог
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме административног 
смера, 3 године радног стажа, положен стручни испит за 
рад у органима државне управе, познавање рада на рачу-
нару. За обављање послова на радном месту за које се 
објављује оглас, може да конкурише лице које испуњава 
опште услове: да је држављанин Републике Србије, да је 
пунолетно, да има општу здравствену способност, да није 
осуђивано за кривично дело на казну затвора од најмање 
6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним 
за обављање послова у државном органу. Пријаву и био-
графију са потребним доказима, у оригиналу или овереној 
фотокопији, доставити начелнику Управе градске Општи-
не Сурчин, Војвођанска 79, поштом или лично, са назна-
ком: „Пријава на оглас за заснивање радног односа на 
одређено време“, у року од 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће бити разматране. 

УСТАНОВА
ДОМ ЗА ОДРАСЛА ИНВАЛИДНА ЛИЦА

11080 Земун, Ауто-пут 18

Расписује конкурс за избор и именовање
Директор

за мандатни период од четири године
УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије; 
да је стекао високо образовање на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије), односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године 
и одговарајући академски, односно стручни назив утврђен 
у области правних, психолошких, педагошких и андрагош-
ких наука, специјалне едукације и рехабилитације, социо-
лошких, политичких, економских или медицинских наука; 
да има најмање пет година радног искуства у струци; да 
није правноснажно осуђиван за кривично дело из групе 
кривичних дела против живота и тела, против слобода и 
права човека и грађанина, против права по основу рада, 
против части и угледа, против полне слободе, против бра-
ка и породице, против службене дужности, као и против 
уставног уређења и безбедности Републике Србије; да се 
против њега не води истрага за кривично дело које се гони 
по службеној дужности. Уз пријаву кандидат треба да при-
ложи: уверење да је држављанин Републике Србије; ове-
рену фотокопију дипломе; доказ о радном искуству; радну 
биографију; уверење из полиције да није осуђиван, не ста-
рије од шест месеци; уверење суда да против њега није 
покренута истрага, нити се води кривични поступак, не 
старије од шест месеци; програм рада за мандатни пери-
од. Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Пријаве са потребном документацијом 
доставити непосредно или поштом на адресу: Установа 
Дом за одрасла инвалидна лица (конкурс за директора), 
Ауто-пут 18, 11080 Земун. Информације о конкурсу могу се 
добити телефоном: 3193-262. Непотпуне или неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање.

КРАЉЕВО
ОПШТИНСКА УПРАВА РАШКА

36350 Рашка, Ибарска 2
тел. 036/736-224

Координатор за спровођење пројеката из 
области социјалне заштите

на одређено време од 6 месеци због повећаног 
обима посла

УСЛОВИ: високо образовање из области друштвених или 
техничких наука на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије), односно основне 
студије у трајању од најмање 4 године друштвеног или 
техничког факултета; положен испит за рад у органима 
државне управе; поседовање сертификата (лиценце) за 
израду пројеката; искуство на изради пројеката (најмање 
три пројекта од јавног интереса); искуство у реализацији 
пројекта из области социјалне заштите (један реализо-
ван пројекат). Кандидат треба да испуњава и опште усло-
ве утврђене чл. 6 Закона о радним односима у државним 
органима. Уз пријаву са биографијом приложити: овере-
ну фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству Републике Србије, уверење о 
положеном испиту за рад у органима државне управе, сер-
тификат за израду пројеката, доказ о израђеним пројекти-
ма, 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 (обезбедиће Општинска упра-
ва). Рок за пријављивање на оглас је 8 дана.

Администрација и управа 
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ЛЕСКОВАЦ
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ 
И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

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), члана 17 став 1 чл. 18, 19 став 1 и 2, члана 20 
и члана 21 Уредбе о спровођењу интерног и јавног кон-
курса за попуњавање радних места у државним органи-
ма („Службени гласник РС“, бр. 41/07 - пречишћен текст 
и 109/09) и Закључка комисије за давање сагласности 
за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код 
корисника јавних средстава 51 број: 112-11790/2015 од 3. 
новембра 2015. године, Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја

Оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ

РАДНОГ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЕТЕ,
НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

I Орган у коме се радно место попуњава: Минис-
тарство просвете, науке и технолошког развоја, Београд, 
Немањина 22-26

II Радно место које се попуњава:

Радно место просветног саветника, у звању 
саветник

у Одељењу за координацију рада школских управа, 
Школска управа Лесковац

1 извршилац

Опис послова: остварује непосредан увид у рад устано-
ве, наставника, васпитача, стручних сарадника и директо-
ра и присуствује извођењу наставе, испита и других облика 
образовно-васпитног рада; пружа помоћ и подршку само-
вредновању установе и прати поштовање општих прин-
ципа и остваривање циљева образовања и васпитања; 
саветује и пружа стручну помоћ наставнику, васпитачу и 
стручном сараднику и директору ради побољшања квали-
тета њиховог рада и рада установе и остваривања стандар-
да постигнућа и саветује и пружа стручну помоћ установи 
у обезбеђивању заштите деце, ученика и запослених од 
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 
и установи; предлаже предузимање неопходних мера 
за уклањање неправилности и недостатака у обављању 
образовно-васпитног, стручног, односно васпитног рада и 
мере за њихово унапређивање и вреднује квалитет рада 
установе на основу утврђених стандарда, остваривање 
развојног плана и програма образовања и васпитања, 
прати остваривање огледа, процењује испуњеност усло-
ва за стицање звања и прати и процењује квалитет рада 
саветника - спољног сарадника; поступа по представкама 
грађана и установа и сарађује са градском, општинском и 
републичком просветном инспекцијом, прикупља статис-
тичке податке о запосленима и ученицима од установа 
образовања и васпитања који служе као основа утврђи-
вања, планирања и спровођења образовне и финансијске 
политике; обједињава и обрађује податке о запослени-

ма и ученицима у установама образовања и васпитања и 
припрема анализе и извештаје за потребе Министарства; 
стара се о несметаном протоку података у оквиру једин-
ственог информационог система Министарства и обавља 
оперативне и канцеларијске послове у складу са потре-
бама Школске управе; обавља и друге послове по налогу 
руководиоца школске управе. 

Услови: високо образовање из поља друштвено-хуманис-
тичких, природно-математичких, образовно-уметничких 
или техничко-технолошких наука, 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 четири 
године или специјалистичким студијама на факултету, 
положен стручни испит у области образовања, односно 
лиценца за наставника, васпитача или стручног сарадника, 
објављени стручни радови у међународним или домаћим 
часописима или зборницима са рецензијом, односно одо-
брени уџбеник, приручник или друго наставно средство 
и остварене резултате у развоју образовања, стечен про-
фесионални углед, најмање осам година радног искуства 
у струци у области образовања и васпитања, положен 
државни стручни испит и испит за просветног саветника, 
познавање једног светског језика и рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање 
Закона о основама система образовања и васпитања и 
Правилника о стручно-педагошком надзору - провераваће 
се усмено; познавање рада на рачунару - провераваће се 
практичним радом на рачунару; познавање једног светског 
језика - увидом у сертификат или било који други доказ; 
вештине аналитичког резоновања и логичког закључи-
вања и организационе способности - провераваће се пис-
мено, стандардизованим тестовима и вештина комуника-
ције - провераваће се усмено. 

III Место рада: Лесковац, Благоја Николића 1

IV Адреса на коју се подноси пријава на јавни кон-
курс: Министарство просвете, науке и технолошког раз-
воја, 11000 Београд, Немањина 22-26, са назнаком: „За 
јавни конкурс”. 

V Лице које је задужено за давање обавештења о 
јавном конкурсу: Гордана Јеремић, телефон: 011/3610-
287.

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 на јавни конкурс је 
8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављи-
вања у периодичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни 
конкурс: потписана пријава са биографијом и наводи-
ма о досадашњем радном искуству; оригинал или овере-
на фотокопија уверења о држављанству; оригинал или 
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оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; 
оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна 
спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о поло-
женом стручном испиту за рад у државним органима; ове-
рена фотокопија радне књижице; оригинал или оверена 
фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, 
решење или други акти којима се доказује на којим посло-
вима, у ком периоду и са којом стручном спремом је сте-
чено радно искуство); оригинал или фотокопија серти-
фиката или било ког другог доказа о познавању једног 
светског језика; оригинал или оверена фотокопија дока-
за о положеном стручном испиту у области образовања, 
односно лиценца за наставника, васпитача или стручног 
сарадника; објављени стручни радови у међународним 
или домаћим часописима или зборницима са рецензијом, 
односно одобрени уџбеник, приручник или друго наставно 
средство у оригиналу или овереној фотокопији и остваре-
не резултате у развоју образовања, стечен професионални 
углед (награде, признања, препоруке и др.) у оригиналу 
или овереној фотокопији.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс 
уместо уверења о држављанству и извода из матичне књи-
ге рођених, подноси решење о распоређивању или пре-
мештају на радно место у органу у коме ради или решење 
да је нераспоређен.
Ови докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која 
је оверена у општини или суду или код јавног бележника. 

IX Трајање радног односа: за ово радно место радни 
однос се заснива на неодређено време.

X Место, дан и време када ће се спровести изборни 
поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, 
допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени 
сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено 
радно место, изборни поступак ће се спровести у просто-
ријама Службе за управљање кадровима, Нови Београд, 
Булевар Михајла Пупина 2, почев од 29. јануара 2016. 
године, са почетком у 9,00 часова, о чему ће учесници кон-
курса бити обавештени на контакте (адресе) које су наве-
ли у својим пријавама, а ради провере познавања рада на 
рачунару и провере вештине аналитичког резовановања и 
логичког закључивања и организационих способности. За 
кандидате који успешно заврше проверу познавања рада 
на рачунару и провере вештине аналитичког резовано-
вања и логичког закључивања и организационих способ-
ности, провера других стручних оспособљености, знања и 
вештина наведених у тексту конкурса биће спроведене у 
просторијама Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, Београд, Немањина 22-26, с тим што ће кан-
дидати о датуму и времену бити обавештени на бројеве 
контакт телефона које су навели у својим пријавама. 

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

Кандидати који први пут заснивају радни однос у држав-
ном органу подлежу пробном раду од шест месеци. Кан-
дидати без положеног државног стручног испита примају 
се на рад под условом да тај испит положе до окончања 
пробног рада. 

Овај оглас објављује се на веб-страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја: www.mpn.gov.
rs, на веб-страници Службе за управљање кадровима: 
www.suk.gov.rs, на порталу e-управе, на огласној табли, 
веб-страници и периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање.

НОВИ ПА ЗАР
ГРАД НОВИ ПАЗАР

ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ИЗВОРНЕ И ПОВЕРЕНЕ ПОСЛОВЕ
36300 Нови Пазар, Стевана Немање 2

Управно-правни и нормативни послови из 
области грађевинарства

у Одсеку за грађевинске делатности и легализацију 
бесправно изграђених објеката, у Одељењу за 

урбанизам и изградњу, на одређено време од 12 
месеци због повећаног обима посла. 

УСЛОВИ: висока стручна спрема, VII степен стручне спре-
ме, високо образовање стечено на студијама другог степе-
на (дипломске академске студије - мастер, специјалистич-
ке академске студије, специјалистичке струковне студије), 
правни факултет, односно основне студије у трајању од 
четири године друштвеног смера - правни факултет, 1 
година радног искуства и положен државни стручни испит. 

Сарадник за ИТ, израду, ажурирање и 
анализу базе података

у Одсеку за подстицање привредног развоја града, у 
Одељењу за локални економски развој, на одређено 

време од 12 месеци, због повећаног обима посла

УСЛОВИ: виша школска спрема, VI степен стручне спре-
ме, основне струковне студије, први степен струковних 
студија, основне студије на факултету у трајању од три 
године, са назнаком звање првог степена високог образо-
вања, основне академске студије у трајању од три годи-
не, 1 година радног искуства у струци, положен државни 
стручни испит, познавање рада на рачунару, програм за 
обраду података, познавање енглеског језика.

Кафе-кувар
у Одсеку за возни парк и услужне делатности 
у Одељењу за техничке и помоћне послове, 

обезбеђење и возни парк, на одређено време од 12 
месеци, због повећаног обима посла

УСЛОВИ: средња школска спрема, 6 месеци радног иску-
ства.

ОСТАЛО: Поред општих услова кандидати морају испуња-
вати и посебне услове, а доказ о томе поднеће на адре-
су: Стевана Немање 2, са назнаком: „За Градску управу 
за изворне и поверене послове у Новом Пазару“, са сле-
дећим прилозима: диплома о завршеној школској спреми; 
доказ о радном искуству; уверење о положеном државном 
стручном испиту; радна књижица; уверење о држављан-
ству Републике Србије (не старије од шест месеци); извод 
из матичне књиге рођених; уверење о здравственом стању 
(не старије од шест месеци); уверење да лице није осуђи-
вано за кривично дело на безусловну казну затвора од нај-
мање шест месеци или за кажњиво дело које га чини непо-
добним за обављање послова у државном органу (издато 
након објављивања овог огласа). Одлуку о избору између 
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пријављених кандидата доноси начелник Градске управе 
за изворне и поверене послове, у року од 15 дана од дана 
истека рока за оглашавање. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве, као и пријаве уз које нису приложени сви потреб-
ни докази у оригиналу или овереној фотокопији, неће се 
разматрати.

НОВИ С А Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

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

тел. 021/487-48-42
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 34/2014), Служба 
за управљање људским ресурсима објављује

ОГЛАС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА 
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА

1. Орган у коме се радно место попуњава: Покрајински 
секретаријат за здравство, социјалну политику и демогра-
фију

2. Радно место које се попуњава:

Стручни сарадник за нормативно-правне 
и управно-надзорне послове за социјалну 

заштиту и социјалну сигурност грађана
на одређено време до 16.11.2016. године

1 извршилац

3. Опис послова радног места: учествује у вођењу дру-
гостепеног управног поступка и вршењу ревизије првосте-
пених решења о признатим правима из области социјалне 
заштите, вршењу надзора над законитошћу аката установа 
социјалне заштите, поступа по поднесцима грађана и уста-
нова и обавља друге послове које му повери покрајински 
секретар и помоћник покрајинског секретара за социјалну 
политику и демографију.

4. Услови потребни за заснивање радног односа: 
високо образовање стечено на студијама другог степена 
у области правних наука (дипломске академске студије - 
мастер, специјалистичке академске студије, специјалис-
тичке струковне студије) или на основним студијама у 
области правних наука у трајању од најмање четири годи-
не и завршен приправнички стаж, односно најмање годину 
дана радног стажа у струци и положен државни стручни 
испит, или најмање пет година радног стажа у покрајин-
ској управи и положен државни стручни испит, са стече-
ним високим образовањем на студијама првог степена 
у области правних наука (основне академске студије) и 
најмање четири године радног стажа у струци, положен 
државни стручни испит, или најмање пет година радног 
стажа у покрајинској управи и положен државни стручни 

испит, основни ниво оспособљености за рад на рачунару 
(ECDL START) и пробни рад од три месеца.

5. Одлука о избору: Одлуку о избору између пријавље-
них кандидата доноси покрајински секретар за здравство, 
социјалну политику и демографију.

6. Meсто рада: Нови Сад

7. 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 „Послови“. 
Рок почиње да тече 24. децембра 2015. године, а истиче 
31. децембра 2015. године.

8. Адреса на коју се подносе пријаве: Покрајински 
секретаријат за здравство, социјалну политику и демогра-
фију, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад.

9. Име лица задужених за давање обавештења о 
огласу: Драгица Новковић, самостални стручни сарад-
ник I - начелник Одељења за опште и заједничке послове, 
телефон: 021/4874-891.

10. Докази који се прилажу: потписана пријава на 
оглас у којој је потребно навести тачну адресу становања, 
контакт телефон и назив радног места на које се подноси 
пријава; Curriculum Vitae - радна биографија; уверењe о 
држављанству РС (не старије од 6 месеци, оригинал или 
оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија); фотокопија личне 
карте, односно испис очитане биометријске личне карте; 
уверење надлежне полицијске управе МУП-а да кандидат 
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затво-
ра од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га 
чини неподобним за обављање послова у државном орга-
ну (оригинал или оверена фотокопија); доказ о стручној 
спреми према условима радног места (оригинал или овере-
на фотокопија дипломе); потврда о оспособљености за рад 
на рачунару - ECDL START (оригинал или оверена фотоко-
пија); уверење о положеном државном стручном испиту за 
рад у органу управе (оригинал или оверена фотокопија); 
доказ о стеченом радном стажу у струци; фотокопија рад-
не књижице.

Напомена: Кандидат који буде изабран дужан је да доста-
ви лекарско уверење о општој здравственој способности, 
не старије од шест месеци. Пријаве уз које нису приложени 
сви потребни докази на начин предвиђен огласом, као и 
непотпуне, неблаговремене и неразумљиве пријаве, неће 
се узимати у разматрање.

11. Датум оглашавања: 23. децембар 2015. године

Овај оглас објављен је на интернет страници Службе 
за управљање људским ресурсима, на огласној табли 
Покрајинске владе, на огласној табли Покрајинског секре-
таријата за здравство, социјалну политику и демографију 
и у гласилу организације надлежне за послове запошља-
вања - публикацији „Послови”.

Посао се не чека,
посао се тражи

Администрација и управа 
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СУБОТИЦА
ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ РАДНЕ И

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ДОО
24000 Суботица, Шеноина 5/5

тел. 063/528-660

Стручни сарадник
на одређено време 2 месеца

УСЛОВИ: IV-VI степен стучне спреме машинске или елек-
тро струке, без обзира на радно искуство, возачка дозвола 
Б категорије, познавање рада на рачунару, мађарски језик 
на средњем нивоу. Теренски рад. Јављање кандидата на 
горенаведени контакт телефон. Оглас остаје отворен до 
15.01.2016. године.

ВАЉЕВО
МЕЂУОПШТИНСКИ ИСТОРИЈСКИ

АРХИВ ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Поп Лукина 52

тел. 014/221-028, 228-187, 221-708

Стручни сарадник - архивист
за рад у Служби архивског депоа, на одређено време 

24 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру научно-образовног поља 
друштвено-хуманистичких наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академ-
ским студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, са најмање једном годином радног искуства; 
положен архивистички стручни испит. Кандидати који се 
пријављују на оглас потребно је да доставе следеће: извод 
из матичне књиге рођених, оверену копију дипломе, доказ 
о радном искуству у Архиву, оверену копију - доказ о поло-
женом стручном, односно архивистичком испиту, радну 
биографију. Пријаве слати на горенаведену адресу.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

14224 Лајковац, Омладински трг 1
тел. 014/34322-760

Послови у области пољопривреде, 
водопривреде и шумарства

у Одељењу за привреду и имовинско-правне 
послове, на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: ВСС, завршене основне академске студије првог 
степена са 240 ЕСПБ бодова, пољопривредни факул-
тет. Поред услова наведених у огласу, кандидат треба да 
испуњава услове из члана 6 Закона о радним односима у 
државним органима. Пријаве са доказима о испуњавању 
услова доставити путем поште, на горенаведену адресу.

ВРШАЦ
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ

БЕЛА ЦРКВА
26340 Бела Црква, Првог октобра 40

тел. 013/851-283

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме - висока стручна спре-
ма, правни, филозофски или филолошки факултет, пет 
година радног искуства у струци и једна година радног 
искуства у области заштите културних добара. Уз пријаву 
на конкурс приложити: оверен препис дипломе о струч-
ној спреми, уверење о држављанству, доказе о радном 
искуству, уверење да кандидат није под истрагом, као и 
предлог програма рада и развоја установе за мандатни  
период. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Пријаве послати на горенаведену 
адресу или предати лично Служби општих послова Архива.

  Трговина и услуге

„ЗЕЛЕНИ ХИТ“ ДОО
Београд, Тошин бунар 188а/39

тел. 065/371-3612, 064/821-4520
e-mail: office@zelenihit.rs

Комерцијалиста на терену
продаја на подручју Чачка, Ариља и Пожеге

заснивање радног односа на одређено време од 3 
месеца, са могућношћу заснивања радног односа на 

неодређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - област пољопривре-
да, економија или трговина; возачка дозвола Б категорије, 
пожељно радно искуство у трговини. Трајање конкурса: 
31.12.2015. године. Кандидати могу своје радне биогра-
фије да доставе мејлом или поштом, као и да се јаве на 
горенаведене телефоне. Контакт особе: Смиљана Моми-
ровић, Милош Кљајић.

AUTO-KUĆA „ANNUS“ DOO
24000 Суботица, Варешка 18
e-mail: annuslaszlo@annus.rs

Сарадник у ауто-сервису

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, занимање ауто-ме-
ханичар или ауто-електричар, без обзира на радно иску-
ство, возачка дозвола Б категорије, пробни рад 3 месеца. 
Послати биографије на горенаведену и-мејл адресу или 
доставити лично на адресу послодавца, радним данима 
од 10 до 15 часова. Оглас остаје отворен до 30.12.2015. 
године.

„FALCO” DOO BEOGRAD
Београд, Булевар војводе Путника 36

Комерцијалиста
12 извршилаца

УСЛОВИ: средња стручна спрема, рад на терену, потребно 
је да кандидат има сопствени ауто. Нудимо: плату и про-
ценат, плаћено гориво. Позовите на тел. 061/1880-369, 
064/8230-102.

Администрација и управа / Трговина и услуге

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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„ПАПАС“ ДОО
11070 Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића 44

тел. 063/7011-251

Помоћни радник у кухињи 

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа, пожељ-
но знање из области кулинарства, пробни рад 2 месеца. За 
ближа обавештења позвати телефоном, од 14 до 16 часо-
ва. Пријаве слати на e-mail: info@htd.rs, у року од 30 дана 
од дана објављивања огласа.

SZR „BIO DESIGN“
21000 Нови Сад, Мике Антића 7

тел. 021/6617-472
e-mail: bio1@sbb.rs

Столар
на одређено време од 12 месеци 

2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у занимању столар за 
монтажу, оправке и одржавање, рад у сменама, потребно 
познавање читања техничких цртежа. 

Тапетар
на одређено време од 12 месеци 

2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у занимању тапетар, 
искуство на пословима израде софа и фотеља, рад терен-
ски. 

Место рада: Сремска Каменица.

ОСТАЛО: Пријаве слати мејлом на горенаведену адресу, 
јављање кандидата на контакт телефон: 063/564-628. Рок 
за пријављивање на оглас је 30 дана.

„KRYOOPREMA“ DOO PANČEVO
Панчево, Утве златокриле 9

тел. 013/301-245
e-mail: sjovanovic@kryooprema.com

Металостругар

Опис посла: стругарски послови и помоћни браварски 
послови.

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме; радно иску-
ство од 6 месеци; потребно је знање браварских послова; 
пожељна возачка дозвола Б категорије; обезбеђен превоз, 
обезбеђена исхрана, пробни рад 3 месеца. Трајање кон-
курса: до 31.12.2015. године. Кандидати могу своје радне 
биографије да доставе путем поште, и-мејла или да се јаве 
на контакт телефон послодавца. Лице за контакт: Светла-
на Јовановић.

       Медицина
ДОМ ЗДРАВЉА МЕДВЕЂА
16240 Медвеђа, Никола Тесла 4

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен медицин-
ски факултет. Поред општих услова, за именовање дирек-
тора дома здравља лице мора да испуњава и посебне 
услове: да има завршен медицински факултет и најмање 5 
година радног стажа у области здравствене заштите; завр-
шен правни или економски факултет и завршену едукацију 
из здравственог менаџмента и најмање 5 година радног 
стажа у области здравствене заштите. Рок за подношење 
пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. Кан-
дидат уз пријаву на конкурс подноси и следеће доказе о 
испуњавању услова: оверену фотокопију дипломе о завр-
шеном факултету, оверену фотокопију - уверење о завр-
шеној едукацији из области здравственог менаџмента, уко-
лико је кандидат дипломирани правник или дипломирани 
економиста, потврду о радном стажу у области здравстве-
не заштите, извод из казнене евиденције да није осуђи-
ван, уверење да се против кандидата не води кривични 
поступак пред надлежним органима (основни суд, виши 
суд ОЈТ). Пријаве на конкурс са потребном документацијом 
о испуњавању услова и кратком биографијом доставити на 
горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс за директора“. 
Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од 
дана истека рока за подношење пријава. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА
МАЛИ ЗВОРНИК

15318 Мали Зворник, Рибарска 25

Дипломирани економиста
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са утврђених законом, кандидат мора испуњавати и сле-
деће услове: завршен економски факултет, VII/1 стручне 
спреме, радно искуство у струци минимум 1 година. Канди-
дат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа доку-
мента: пријаву са кратком биографијом, оверену фотоко-
пију дипломе о завршеном факултету, оверену фотокопију 
потврде о радном искуству, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о држављанству. Пријаве слати на адресу 
установе или донети лично у управу Дома Здравља, сваког 
радног дана од 7 до 15 часова, са назнаком. „За оглас“. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у раз-
матрање.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10

тел. 011/2060-676

Фактуриста
на одређено време до повратка радника са боловања

УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме; најмање шест 
месеци радног искуства; познавање рада на рачунару. 
Кандидати су дужни да доставе: кратку биографију, фото-

Трговина и услуге / Mедицина

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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копију личне карте, фотокопију дипломе о завршеној шко-
ли, фотокопију радне књижице. Пријаве слати у затворе-
ној коверти, на наведену адресу, са назнаком: „Пријава 
на конкурс за пријем фактуристе на одређено време до 
повратка радника са боловања - 1 извршилац“.

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до повратка радника са боловања

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; медицинска школа - 
педијатријског или општег смера; положен стручни испит; 
најмање шест месеци радног искуства. Кандидати су дуж-
ни да доставе: кратку биографију, фотокопију личне кар-
те, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију 
дипломе о положеном стручном испиту, фотокопију радне 
књижице. Пријаве слати у затвореној коверти, на наведену 
адресу, са назнаком: „Пријава на конкурс за пријем меди-
цинске сестре - техничара на одређено време по основу 
замене до повратка радника са боловања - 1 извршилац“.

ОСТАЛО: Кандидати који испуњавају услове могу бити поз-
вани на разговор ради пружања додатних података који 
могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство 
у раду, додатно образовање или оспособљеност, дужина 
трајања школовања и сл.). Приликом заснивања радног 
односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење 
као доказ о здравственој способности за послове на које 
се примају. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА РЕКОВАЦ
35260 Рековац, Јохана Јоханесона бб

Доктор стоматологије
у Служби за стоматолошку здравствену заштиту 

одраслог становништва

Опис послова: обавља послове доктора стоматологије у 
складу са нормативима медицинског рада из области сто-
матологије; обавља и друге послове по налогу непосред-
ног претпостављеног.

УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа за послове 
из тачке 1 овог члана су општи услови за заснивање рад-
ног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14), као и посебни услови 
из тачке 1а - VII/1 степен стручне спреме - стоматолошки 
факултет, положен стручни испит за звање доктора стома-
тологије, упис у стоматолошку комору Србије. Као доказе 
о испуњености услова кандидат уз молбу за пријем у рад-
ни однос треба да достави: својеручно потписану молбу 
за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, 
мејл адресом и изјавом да је здравствено способан за тра-
жене послове, оверену фотокопију дипломе о завршеном 
стоматолошком факултету, оверену фотокопију уверења 
(потврде) о положеном стручном испиту за доктора сто-
матологије, неоверену фотокопију личне карте, фотоко-
пију извода из матичне књиге рођених, фотокопију изво-
да из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или 
уверења издати на девојачко презиме), решење о упису у 
именик стоматолошке коморе Србије или лиценцу. Уколи-
ко изабрани кандидат не достави горенаведене документе 
у захтеваном року са њим се неће засновати радни однос. 
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обра-
ду података о личности у сврху избора за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подаци-

ма рукује и податке обрађује Дом здравља Рековац. Рок за 
подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа 
у публикацији „Послови“, односно 8 дана од 23.12.2015. 
године. О потреби спровођења даљих разговора са кан-
дидатима који се јаве на оглас, а ради пружања додат-
них података који могу бити важни за одлуку о пријему, 
одлучиће директор. Кандидати који се благовремено јаве 
на оглас са потпуном конкурсном документацијом и који 
испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор 
ради пружања додатних података који могу бити важни 
за доношење одлуке о пријему. Одлука о избору кандида-
та донеће се најкасније у року од 30 дана од истека рока 
за подношење пријава. Пријаве се подносе лично, радним 
даном од 7,00 до 14,00 часова у Правној служби или путем 
поште на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава 
на оглас за пријем у радни однос за радно место доктор 
стоматологије”. Непотпуне и неблаговремене пријаве као 
и пријаве са неодговарајућом документацијом неће бити 
разматране. Докази приложени уз пријаву биће враћени 
кандидатима који нису примљени у радни однос само на 
њихов захтев.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

“СВЕТИ ВРАЧЕВИ”
23330 Нови Кнежевац, Карађорђева 85

Куварица
на одређено време због замене привремено одсутног 

запосленог, до повратка са боловања

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, 6 месеци радног 
искуства. Кандидат треба да достави оверену фотоко-
пију дипломе о школској спреми, доказ - наводе о радном 
искуству и фотокопију (неоверену) личне карте. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве 
са потребном документацијом доставити на горенаведену 
адресу, уз назнаку: „За оглас за пријем у радни однос“ или 
лично предати у правну службу Специјалне болнице, на 
истој адреси.

Mедицина

Посао се не чека, посао се тражи
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    Грађевинарство и индустрија
ДОО „ФЕМАН“

35000 Јагодина, Вихорска 1

Инжењер за руковођење погона 
одржавања машина

УСЛОВИ: виша или висока стручна спрема, познавање 
машина за прераду метала и прераду пластике, рад на 
рачунару, пожељно радно искуство. 

Инжењер - технолог за израду алата

УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме, рад на посло-
вима праћења и надзора на изради алата, контрола квали-
тета позиција и склопова алата, рад на рачунару, пожељно 
радно искуство. 

Мајстор за одржавање машина за прераду 
метала и прераду пластике

2 извршиоца

УСЛОВИ: ВК или КВ радник, пожељно радно искуство у 
области хидраулике.

ОСТАЛО: Конкурсну пријаву можете преузети са сајта 
www.feman.net (пријава је урађена у Excel-у и има 2 стра-
не) и послати на и-мејл: kadrovska@feman.co.rs или доћи 
лично у просторије „Феман“ доо, Вихорска 1, Јагодина 
(Индустријска зона) и попунити пријаву.
 

       Саобраћај и везе

„ЈУГОПРЕВОЗ“ ВЕЛИКА ПЛАНА ДОО
11320 Велика Плана, Алексе Шантића 2

тел. 063/1069-889

Дипломирани правник за послове 
на техничком прегледу - издавање 

регистрационих налепница

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани 
правник; дипломирани правник - мастер правник; знање 
енглеског језика - почетни ниво и рад на рачунару. Рок за 
пријаву је 15.01.2016. године.

      Пољопривреда

ИНСТИТУТ ЗА СТОЧАРСТВО
Београд - Земун, Ауто-пут Београд - Загреб 16

тел. 011/313-3833
e-mail: veselinka.izs@gmail.com

Истраживач - приправник
2 извршиоца

Опис посла: истраживач - приправник за рад у науци и на 
пословима меро селекције и матичне евиденције.

УСЛОВИ: мастер инжењер пољопривреде - смер сточар-
ство, до 26 година, рад на рачунару - виши ниво, енглески 

језик - виши ниво, возачка дозвола Б категорије. Трајање 
конкурса: до 28.12.2015. године. Кандидати своје рад-
не биографије могу послати на мејл послодавца, путем 
поште, јавити се послодавцу путем телефона или лично 
отићи на горенаведену адресу, радним данима од 10 до 13 
часова. Лице за контакт: Веселинка Шево.

„MEGALIS TRADE“ DOO BEOGRAD
Београд, Радничка 35

тел. 011/3571-968
e-mail: office.megalis@gmail.com

Пољопривредни референт
2 извршиоца

место рада: подручје Ивањице и Шида

Опис посла: организација пољопривредне производње.

УСЛОВИ: од IV дo VII степена стручне спреме у пољоприв-
редној струци; неопходно је вишегодишње искуство у 
организовању пољопривредне производње; рад на рачу-
нару (основни ниво); енглески језик - почетни ниво; возач-
ка дозвола Б категорије (активан и искусан возач). Терен-
ски рад, рад у сменама (прва и друга смена), обезбеђен 
превоз (аутомобил за рад на терену), постоји могућност 
обезбеђивања смештаја, пробни рад - 3 месеца. Трајање 
конкурса: до попуне радног места. Кандидати своје рад-
не биографије могу послати на мејл послодавца. Особе за 
контакт: Гордана Кухне Јовковић, Ана Мандић. 

Грађевинарство и индустрија / Саобраћај и везе / Пољопривреда

Посао се не чека, посао се тражи
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       Наука и образовање

БЕОГРА Д
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
11080 Земун, Немањина 6

Наставник за избор у звање и на радно 
место доцента за ужу научну област Хемија

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из одгова-
рајуће научне области, способност за наставни рад. Остали 
услови утврђени су Законом о високом образовању, Пра-
вилником о начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета у Београду, Кри-
теријумима за стицање звања наставника на Универзитету 
у Београду и Статутом Факултета, у складу са којима ће 
бити извршен избор пријављених кандидата. Пријаве на 
конкурс са доказима о испуњености услова (биографија, 
списак радова, диплома о одговарајућој стручној спреми, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству, потврда надлежног органа да кандидат није под 
истрагом, документа у оригиналу или овереном препису и 
не старија од 6 месеци), достављају се на горенаведену 
адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. Конкурс је отворен 15 дана.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
Обреновац, Краља Петра I 12

тел. 011/8721-178

Наставник математике
са 80% радног времена, на одређено време до 

краја школске 2015/2016, ради замене запосленог 
распоређеног на радно место помоћника директора

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: 
да имају одговарајуће образовање у складу са Правилни-
ком о врсти стручне спреме наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним школама („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 
7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 
6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011 
и 9/13); да имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са ученицима; да нису осуђивани правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; да су држављани Републике Србије. Рок за 
пријављивање је осам дана од дана објављивања огла-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узе-
те у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба 
да приложе: оверен препис - фотокопију дипломе, доказ о 
поседовању држављанства Републике Србије, уверење да 
нису под истрагом, односно да се против њих не води кри-
вични поступак. Након истека рока за достављање прија-
ва, директор ће у року од осам дана извршити ужи избор 
кандидата и упутити их на психолошку процену за рад са 
децом и ученицима. Након добијања резултата психолош-
ке процене, директор ће у року од осам дана извршити 
избор кандидата који испуњава прописане услове за рад 
на том радном месту. Уверење о неосуђиваности школа 
прибавља по службеној дужности. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе, на тел. 
011/8721-178.

ОШ „ЈЕФИМИЈА“
Обреновац, Краља Милутина 3

тел. 011/8754-450

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове пред-
виђене чланом 8 став 2, чланом 59 и чланом 120 Зако-
на о основама система образовања и васпитања: да имају 
одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања за настав-
ника основне школе, педагога или психолога, стечено 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), по пропису који уређује високо обра-
зовање 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. септембра 2005 
године; да поседују дозволу за рад - лиценцу за настав-
ника, педагога или психолога, односно положен стручни 
испит и да испуњавају остале услове за наставника, педа-
гога или психолога у основној школи; да имају обуку и 
положен испит за директора установе; најмање пет година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања; да нису осуђи-
вани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
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ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Услови за пријем у радни однос

Члан 120
   У радни однос у установи може да буде примљено лице 

под условима прописаним законом и ако:
1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену способност за 

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

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

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

рад.
Услови из става 1 овог члана доказују се приликом прије-

ма у радни однос и проверавају се у току рада.
Доказ о испуњености услова из става 1, тач. 1) и 4) и 5) 

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

Запосленом престаје радни однос ако се у току радног 
односа утврди да не испуњава услове из става 1 овог чла-
на или ако одбије да се подвргне лекарском прегледу у 
надлежној здравственој установи на захтев директора.
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зовања и васпитања; да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да имају 
држављанство Републике Србије; да знају језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад - српски језик. Рок 
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете 
у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу. Уз 
пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: доказ о 
држављанству Републике Србије - уверење о држављан-
ству, не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге 
рођених; оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању; оверен препис/фотокопију 
дозволе за рад наставника, васпитача и стручног сарад-
ника - лиценце, односно уверења о положеном стручном 
испиту; документација кандидата без доказа о положеном 
испиту за директора школе сматраће се комплетном, уко-
лико су остала документа уредно достављена, а изабрани 
кандидат биће у обавези да положи испит за директора у 
законском року; потврду о радном искуству - најмање пет 
година рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања након стеченог одговарајућег образовања (потврда 
мора бити потписана и оверена од стране установе); уве-
рење надлежног суда да се не води судски поступак доста-
виће кандидати на захтев школе; радну биографију; оквир-
ни план рада за време мандата (факултативно); доказе о 
поседовању организационих способности (факултативно); 
уверење да нису осуђивани прибавља школа; лекарско 
уверење потребно за рад наставника и стручних сарадни-
ка - о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Правноваљаним доказом о 
испуњавању услова конкурса сматра се подношење ориги-
нала или оверене фотокопије исправе, уверења или другог 
документа. Одлука о избору директора биће донета након 
спроведеног поступка, а решење о избору директора биће 
достављено учесницима конкурса. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе и путем 
телефона: 011/8754-464.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ

ТЕХНОЛОГИЈЕ
Београд, Здравка Челара 16

Сарадник у лабораторији за област 
Електротехничко и рачунарско 

инжењерство, ужа област Интернет 
технологије

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: високо образовање другог степена струковних 
студија, просечна оцена на предметима из области за коју 
се бира најмање 8, најмање пет година радног искуства у 

високом образовању и способност за наставни рад. Поред 
наведених услова, кандидати треба да испуњавају усло-
ве предвиђене одредбама Закона о високом образовању, 
Правилником о избору наставника и сарадника школе и 
Правилником о организацији и систематизацији радних 
места школе. Кандидати подносе: пријаву на конкурс, 
биографију, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, фотокопију дипломе о стеченом високом 
образовању, односно специјализацији, уверење о положе-
ним испитима (само за сарадника у лабораторији), списак 
радова и саме радове. Пријаве са прилозима подносе се у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса на горена-
ведену адресу. Непотпуне и неблаговремено достављене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ „ОСЛОБОДИОЦИ БЕОГРАДА“
Београд, Прерадовићева 2

тел. 011/7293-765
ososlbgd@ptt.rs

nadastojanovic@hotmail.com

Професор разредне наставе
на одређено време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана, до повратка са породиљског 
боловања

УСЛОВИ: Кандидат треба да има: одговарајуће образовање 
- високо образовање стечено на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије), по пропи-
су 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; образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом прено-
са бодова; занимање према Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи; психичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом и ученицима (проверу психофизичких спо-
собности врши Национална служба за запошљавање); да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (уверење прибавља школа 
по службеној дужности); да има држављанство Републи-
ке Србије. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања. Пријаву са доказима о испуњености услова 
доставити на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране. 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

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

Доцент за ужу научну област Физиологија 
животиња и човека

на Катедри за општу физиологију и биофизику у 
Институту за физиологију и биохемију, на одређено 

време од 5 година

УСЛОВИ: научни степен доктора наука из научне области 
за коју се бира, непостојање сметње из члана 62 став 4 
Закона о високом образовању и остали услови утврђени 
чланом 64 Закона о високом образовању.

Наука и образовање  

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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Асистент за ужу научну област Генетика и 
еволуција

на Катедри за генетику и еволуцију у Институту за 
зоологију, на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија, општи успех нај-
мање 8 или академски назив магистра наука са прихваће-
ном темом докторске дисертације, смисао за наставни рад, 
непостојање сметње из члана 62 став 4 Закона о високом 
образовању и остали услови утврђени чланом 72 Закона о 
високом образовању.

ОСТАЛО: Пријаву са биографијом, овереним преписом 
дипломе и списком и сепаратима научних и стручних радо-
ва доставити архиви Факултета, на наведену адресу, у 
року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДРАГОЈЛО ДУДИЋ“

Београд, Булевар краља Александра 525

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: лице које има одговарајуће високо образовање: 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), по пропису који уређују високо обра-
зовање почев од 10. септембра 2005. године; на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање од 10. сеп-
тембра 2005. године; да испуњава услове за наставника 
основне школе, за педагога и психолога, да има дозволу за 
рад (лиценцу), обуку и положен испит за директора уста-
нове и најмање 5 година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег 
образовања; да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; држављанство Републике Србије. Уз пријаву 
кандидат подноси: биографске податке, односно радну 
биографију; оверен препис дипломе о завршеном одгова-
рајућем високом образовању; оверен препис уверења о 
положеном стручном испиту, односно лиценци; потврду о 
раду у области образовања; уверење да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања - прибавља школа по службеној дужности; уве-
рење о држављанству (оригинал или оверен препис који 
није старији од 6 месеци); лекарско уверење да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима (оригинал или оверен препис, не старији од 6 
месеци); остала документа која могу послужити приликом 
доношења одлуке о избору. Рок за пријављивање канди-
дата је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве 
се достављају на адресу школе, са назнаком: „За конкурс 
- не отварати“. Ближа обавештења могу се добити на теле-
фон школе, број: 011/3047-099, 011/3047-100.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Редовни професор за ужу научну област 
Општа савремена историја

Редовни професор за ужу научну област 
Предшколска педагогија

Редовни професор за ужу научну област 
Општа психологија

Редовни професор за ужу научну област 
Општа филозофија

предност имају кандидати чије је тежиште 
истраживања филозофија политике

Редовни професор за ужу научну 
област Историја ликовних уметности и 

архитектуре

Ванредни професор за ужу научну област 
Италијански језик

на одређено време од пет година

Ванредни професор за ужу научну област 
Општа психологија

на одређено време од пет година

Ванредни професор за ужу научну област 
Класичне науке

на одређено време од пет година, предност имају 
кандидати чије је тежиште истраживања византијска 

филологија

Ванредни професор за ужу научну област 
Општа историја новог века
на одређено време од пет година

Доцент за ужу научну област Археологија
на одређено време од пет година

Доцент за ужу научну област Општа 
психологија

на одређено време од пет година

Доцент за ужу научну област Општа 
историја новог века

на одређено време од пет година

Доцент за ужу научну област Социологија
на одређено време од пет година, предност 

имају кандидати чије је тежиште истраживања 
социологија породице

Доцент за ужу научну област Дидактика са 
методиком

на одређено време од пет година
2 извршиоца

Доцент за ужу научну област Социологија
на одређено време од пет година

Доцент за ужу научну област Општа 
савремена историја

са 70% радног времена, на одређено време од пет 
година

Наука и образовање

www.nsz.gov.rs
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УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен докто-
ра наука из уже научне области за коју се бира, способност 
за наставни рад.

Наставник страног језика за ужу научну 
област Енглески језик

на одређено време од четири године

УСЛОВИ: VII/1 или VII/2 степен стручне спреме из уже нау-
чне области за коју се бира; најмање два стручна, односно 
научна рада из одговарајуће научне области објављена у 
часописима или зборницима са рецензијама (од којих један 
може да буде замењен стручним преводом) или објављен 
уџбеник, приручник, речник, односно монографија; спо-
собност за наставни рад; позитивна оцена студената или 
наставне јединице за педагошки рад и доприноси уна-
пређивању наставе и развоју других делатности наставне 
јединице и Факултета.

Асистент за ужу научну област Социологија
на одређено време од три године, предност имају 
кандидати чије је тежиште истраживања општа 

социологија

УСЛОВИ: лице које је уписало докторске студије из 
области социологије и на претходно завршеним основ-
ним и дипломским академским студијама - мастер оства-
рило просечну оцену најмање 8 и које показује смисао за 
наставни и научни рад.

Асистент за ужу научну област Социологија
са 50% радног времена, на одређено време од три 
године, предност имају кандидати чије је тежиште 

истраживања историја социолошких теорија

УСЛОВИ: лице које је уписало докторске студије из 
области социологије и на претходно завршеним основ-
ним и дипломским академским студијама - мастер оства-
рило просечну оцену најмање 8 и које показује смисао за 
наставни и научни рад.

Асистент за ужу научну област 
Предшколска педагогија

на одређено време од три године

Асистент за ужу научну област Социологија
са 50% радног времена, на одређено време од три 
године, предност имају кандидати чије је тежиште 

истраживања историја социолошких теорија

Асистент за ужу научну област Андрагогија
на одређено време од три године

2 извршиоца

УСЛОВИ: лице које је од избора у звање асистента ост-
варило 80 ЕСПБ бодова, односно положило све испите 
предвиђене студијским програмом докторских студија из 
тражене научне области и одбранило предлог теме док-
торске дисертације (уколико је студент докторских сту-
дија), односно завршило и предало дисертацију (уколико 
је био изабран у звање асистента са стеченим академским 
називом магистра наука), или је у звању асистента стекао 
научни назив доктора наука, добио позитивну оцену педа-
гошког рада (студентска евалуација и оцена одељења), 
објавио у часопису или зборнику најмање три научна, 
односно стручна рада.

Сарадник у настави за ужу научну област 
Општа педагогија са методологијом и 

историја педагогије
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у одговарајућој ужој 
научној области, да је кандидат основне студије завршио 
са просечном оценом најмање 8, да је од избора у звање 
сарадника у настави (тј. у претходној години) положио нај-
мање две трећине испита из предмета утврђених студијс-
ким програмом дипломских академских студија - мастер 
или специјалистичких академских студија и има одобре-
ну тему завршног мастер рада, односно специјалистичког 
рада, да је добио позитивну оцену педагошког рада (сту-
дентска евалуација и оцена одељења) и да је објавио у 
часопису или зборнику најмање један стручни или научни 
рад. 

ОСТАЛО: Поред општих услова кандидати треба да 
испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о висо-
ком 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 докумен-
тација), доставити на наведену адресу Факултета. Кон-
такт телефон: 011/3206-104, Радмила Ђорђевић, стручни 
сарадник за радне односе.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ДРУГА ЕКОНОМСКА ШКОЛА

11000 Београд, Господара Вучића 50
тел. 011/ 6440-132

Оглас објављен 16.12.2015. године у публикацији 
„Послови“, поништава се у целости.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ

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

Наставник у звање ванредног професора 
за ужу научну област Физичка хемија - 

електрохемија, за предмете: Електрохемија 
(на основним академским студијама) и 

Електрохемија и електрохемијске методе 
(на мастер академским студијама)

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; научни степен док-
тора наука; научне, односно стручне радове објављене у 
научним часописима или зборницима, са рецензијама, од 
значаја за ужу научну област за коју се бира; неосуђива-
ност за кривична дела из члана 62 став 4 Закона о високом 
образовању. Остали услови утврђени су одредбама Закона 
о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07, 
97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14) и Статутом факулте-
та, у складу са којима ће бити извршен избор. Пријаве са 
биографијом и доказима о испуњености услова конкурса 
доставити архиви факултета, на наведену адресу, у року 
од 15 дана од дана објављивања конкурса.
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ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“
Бегаљица, Живана Јовановића 1

тел. 011/8530-378, 8530-717

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
чланом 8 став 2 и чланом 59 и чланом 120 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, бр. 72/09, 52/111, 55/13); да има одговарајуће висо-
ко образовање стечено на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије), по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године или на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године за наставника школе, 
педагога или психолога; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања - уверење прибавља школа или дос-
тавља кандидат; да има држављанство Републике Србије; 
да има дозволу за рад - лиценцу за наставника, психолога 
или педагога, односно положен стручни испит, завршену 
обуку и положен испит за директора (изабрани канди-
дат биће у обавези да у законском року положи испит за 
директора школе); најмање 5 година рада на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
високог образовања; да зна језик на ком се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс поднети доказе 
о испуњености услова за директора: биографске подат-
ке, односно радну биографију; оверену копију дипломе о 
стеченом образовању (не старија од 6 месеци); оверену 
копију уверења о положеном испиту за лиценцу, стручном 
испиту за наставника, односно стручног сарадника - дозво-
ла за рад; потврда о раду у установи на пословима обра-
зовања и васпитања; доказ о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверена копија, не старија од 6 месе-
ци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или копија 
не старија од 6 месеци); лекарско уверење да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; уверење да се против кандидата не води суд-
ски поступак (не старије од 6 месеци); остала документа 
која могу послужити приликом доношења одлуке о избо-
ру. Школа прибавља уверење да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Пријаву са доказима о испуњавању услова 
конкурса доставити у року од 15 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“, на адресу школе. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Ближа 
обавештења могу се добити у секретаријату школе, на број 
телефона: 011/8530-378.

ОСНОВНА ШКОЛА
„14. ОКТОБАР“

11504 Барич, Обреновачки пут 132
тел. 011/8701-213

Директор
на период од 4 године 

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове прописане 
чланом 59, чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење и 68/15), 
и то: да има одговарајуће образовање за наставника, педа-
гога и психолога, у складу са чланом 8 став 2 наведеног 
закона, који предвиђа да наставник и стручни сарадник 
јесте лице које је стекло високо образовање: на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалистич-
ке академске студије или специјалистичке струковне сту-
дије), у складу са Законом о високом образовању („Служ-
бени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 
97/08), 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. септембра 2005 
године; да има дозволу за рад - лиценцу, односно уверење 
о положеном стручном испиту за наставника, педагога или 
психолога; да има најмање пет година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања након стеченог одго-
варајућег високог образовања; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
држављанство Републике Србије; да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Уз пријаву приложити: диплому о стеченом 
одговарајућем образовању; уверење о положеном испиту 
за директора установе (изабрани кандидат биће у обаве-
зи да у законском року положи испит за директора шко-
ле); потврду послодавца да има најмање 5 година рада у 
установи у области образовања и васпитања након сте-
ченог високог образовања; уверење о држављанству РС 
(не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених 
са холограмом; уверење о положеном стручном испиту за 
наставника - лиценца; доказ о испуњености услова из чла-
на 120 став 1 тачка 5 Закона о основама система образо-
вања и васпитања за извођење наставе на српском језику 
(уколико кандидат није стекао средње, више или високо 
образовање на српском језику, у обавези је да достави 
доказ да је положио испит из српског језика по програ-
му високошколске установе); уверење надлежног суда да 
се не води истражни или кривични поступак за кривична 
дела наведена у Закону о основама система образовања и 
васпитања; лекарско уверење; преглед кретања у служби 
са биографским подацима и радном биографијом; остале 
прилоге којима се доказују стручне, наставно-педагошке, 
организационе и друге способности кандидата. Докази се 
достављају у оригиналу или овереној фотокопији. Овера 
фотокопије не сме бити старија од 6 месеци. Извод из каз-
нене евиденције школа прибавља по службеној дужности. 
Кандидат изабран за директора школе дужан је да поло-
жи испит за директора у року од годину дана од дана сту-
пања на дужност, а сходно условима прописаним Законом 
о основама система образовања и васпитања, као и усло-
вима које прописује министар. Решење о избору директора 
биће благовремено достављено свим учесницима конкур-
са. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављи-
вања. Пријаве на конкурс са доказима слати у затвореним 
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ковертима, на адресу школе, са назнаком: „За конкурс за 
директора“ или предати лично, у просторијама секретара 
школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „КНЕЗ СИМА МАРКОВИЋ“

Барајево, Светосавска 77
тел. 011/8300-124

Оглас објављен у публикацији „Послови“ од 
21.10.2015. године, поништава се за радно место: 
наставник енглеског језика, на одређено време до 
повратка одсутног радника, за рад у матичној шко-
ли.

СРЕДЊA МЕДИЦИНСКA ШКОЛA
„МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ“

Београд, Црнотравска 27
тел. 011/3530-600, 3530-617

Наставник физике
са 40% радног времена

УСЛОВИ: Послове наставника могу обављати лица која 
испуњавају услове из члана 8 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ 55/2013) и 
Правилника о врсти образовања наставника општеобра-
зовних предмета, стручних сарадника и васпитача у струч-
ним школама („Сл. гласник - Просветни гласник“ 5/2015 
и 8/2015). Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу: 
основне биографске податке, оверен препис дипломе о 
завршеном факултету, оверен препис уверења о положе-
ном стручном испиту - лиценца за наставника, потврду дa 
имaју oбрaзoвaњe из психoлoшких, пeдaгoшких и мeтoдич-
ких дисциплинa стeчeнo нa висoкoшкoлскoj устaнoви у тoку 
студиja или нaкoн диплoмирaњa oд нajмaњe 30 бoдoвa и 
шeст бoдoвa прaксe у устaнoви, у склaду сa Eврoпским 
систeмoм прeнoсa бoдoвa, прилоге којима доказују своје 
стручне и друге квалитете, препоруке и сл., уверење о 
држављанству РС, извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са ученицима. Пробни рад траје до 6 месеци. Пријаве 
на оглас достављају се у року од 5 дана од дана објављи-
вања истог. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране. Контакт особа: Горан Ђокић, секретар, 
sekretar@mmilankovic.edu.rs.

ЗАВОД ЗА ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ
11000 Београд, Булевар ослобођења 219

Директор

УСЛОВИ: да је лице држављанин Републике Србије; сте-
чено високо образовање на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије), односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године 
и одговарајући академски, односно стручни назив утврђен 
у области правних, економских, психолошких, педагошких 
и андрагошких наука, специјалне едукације и рехабили-
тације, социолошких, политичких наука или медицинских 
наука; најмање пет година радног искуства у струци; да 
није осуђивано за кривично дело које га чини неподобним 
за обављање дужности директора, односно да није кажња-

вано за кривично дело из групе кривичних дела против 
живота и тела, против слобода и права човека и грађани-
на, против права по основу рада, против части и угледа, 
против полне слободе, против брака и породице, против 
службене дужности, као и против уставног уређења и без-
бедности Републике Србије; да се не води истрага за кри-
вично дело које се гони по службеној дужности. Уз пријаву 
кандидати су дужни да доставе и следећа документа: CV, 
програм рада установе за мандатни период, оверену фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о рад-
ном искуству у струци, уверење о држављанству, уверење 
суда да лице није под истрагом и да се против истог не 
води поступак, уверење МУП-а о неосуђиваности. Пријаве 
са обавезном документацијом подносе се у року од 8 дана 
од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“, на 
адресу: Завод за васпитање деце и омладине, Београд, 
Булевар ослобођења 219, са назнаком: „Конкурс за избор 
и именовање директора“.

УНИВЕРЗИТЕТ ПРИВРЕДНА АКАДЕМИЈА
У НОВОМ САДУ

ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИМЕЊЕНИ МЕНАЏМЕНТ,
ЕКОНОМИЈУ И ФИНАНСИЈЕ

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

Наставник за ужу научну област Општи 
менаџмент

на неодређено или одређено време од 5 година
3 извршиоца

Наставник за ужу научну област 
Производно-услужни менаџмент

на неодређено или одређено време од 5 година
2 извршиоца

Наставник за ужу научну област Економија 
и финансирање

на неодређено или одређено време од 5 година
3 извршиоца

Наставник за ужу научну област Пословна 
и међународна економија

на неодређено или одређено време од 5 година

Наставник за ужу научну област 
Информатика

на неодређено или одређено време од 5 година
4 извршиоца

Наставник за ужу научну област 
Примењена математика

на неодређено или одређено време од 5 година

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих

Наука и образовање
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УСЛОВИ: Услови за избор наставника прописани су Зако-
ном о високом образовању и Статутом Факултета за при-
мењени менаџемт, економију и финансије. Пријаве са 
биографијом и доказима о испуњености услова (оверена 
копија дипломе, списак научних и стручних радова), дос-
тављају се у року од 15 дана од дана објављивања кон-
курса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Др Суботића 8

тел. 011/3636-320

Наставник за избор у звање редовног 
професора за ужу научну област 

Радиологија
Наставник за избор у звање редовног 

професора за ужу научну област 
Психијатрија

2 извршиоца

Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Патолошка физиологија
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Инфективне болести
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Гинекологија и акушерство
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање доцента за ужу 
научну област Оториноларингологија са 

максилофацијалном хирургијом
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; медицински факул-
тет; општи и посебни услови предвиђени Законом о висо-
ком образовању и Статутом Медицинског факултета у Бео-
граду.

Сарадник за избор у звање асистента 
за ужу научну област Хистологија и 

ембриологија
на одређено време од 3 године

2 извршиоца

Сарадник за избор у звање асистента 
за ужу научну област Медицинска 

физиологија
на одређено време од 3 године

2 извршиоца

Сарадник за избор у звање асистента за 
ужу научну област Микробиологија

на одређено време од 3 године

Сарадник за избор у звање асистента за 
ужу научну област Патологија

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; медицински факултет; 
општи и посебни услови предвиђени Законом о високом 
образовању и Статутом Медицинског факултета у Београ-
ду. Посебан услов: кандидати који конкуришу за клинич-
ке наставне предмете подносе доказ о радном односу на 
клиници која је наставна база Медицинског факултета у 
Београду.
ОСТАЛО: Пријаве са документацијом о испуњавању усло-
ва конкурса (у складу са Статутом Медицинског факулте-
та и Правилником о начину и поступку стицања звања и 
заснивања радног односа наставника Универзитета у Бео-
граду), подносе се писарници Медицинског факултета, на 
наведену адресу, у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса.

БОР
ОШ „ДУШАН РАДОВИЋ“
19210 Бор, Краља Петра I 10

Наставник физичког васпитања
на одређено време до повратка директора школе са 

функције

УСЛОВИ: високо образовање у складу са чланом 8 Закона 
о основама система образовања и васпитања и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи, и то: професор физичког вас-
питања, професор физичке културе, дипломирани педагог 
физичке културе, професор физичког васпитања, дипло-
мирани тренер са назнаком спортске гране, професор 
физичког васпитања, дипломирани организатор спортске 
рекреације, професор физичког васпитања, дипломирани 
кинезитерапеут, дипломирани професор физичког васпи-
тања и спорта, мастер професор физичког васпитања и 
спорта, мастер професор физичког васпитања и кинези-
терапије, професор физичког васпитања и спорта, мастер 
физичког васпитања и спорта.
ОСТАЛО: Уз одговарајуће образовање, кандидат треба 
да испуњава следеће услове: да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; да има држављанство 
Републике Србије и зна језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати су 
дужни да доставе: доказ о стручној спреми (диплому о сте-
ченом степену стручне спреме), извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству (не старије од шест 
месеци) и друге доказе о испуњавању услова конкурса. 
По истеку рока за пријављивање биће обављена претход-
на психолошка процена способности кандидата за рад са 
децом и ученицима, коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих поступака. 
Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља школа по 
службеној дужности. Лекарско уверење подноси изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду. Сва потребна 
документа подносе се у оригиналу или овереном препису. 
Рок за пријаву је осам дана од дана објављивања огла-
са у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране. Пријаве се подносе на горе-
наведену адресу, са назнаком: „За конкурс”.

Наука и образовање
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ЧАЧАК
АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ

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

Наставник у звању ванредни професор или 
редовни професор за ужу научну област 

Инжењерски процеси
са 20% радног времена

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; доктор техничких 
наука; доктор наука - технолошко инжењерство. Усло-
ви за избор у звање наставника утврђени су чланом 64 
ст. 8 и 9 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, 
бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/08, 
44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 68/15), Правилником о начи-
ну и поступку заснивања радног односа и стицању звања 
наставника Универзитета у Крагујевцу и Статутом Агро-
номског факултета у Чачку. Напомена: кандидат мора 
да  испуњава општи предуслов у погледу неосуђиваности 
утврђен чланом 62 став 4 Закона о високом образовању и 
дужан је да уз пријаву на конкурс достави и одговарајући 
доказ надлежног органа. Пријаве кандидата који не доста-
ве наведени доказ или не испуњавају овај услов неће се 
узети у разматрање. Пријава на конкурс треба да садржи: 
име и презиме кандидата, датум и место рођења, адре-
су становања и број телефона, податке о образовању, 
податке о радном искуству и друго. Прилози уз пријаву: 
доказ надлежног органа о неосуђиваности, извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о држављанству, диплома о 
одбрањеној докторској дисертацији, библиографија (спи-
сак научних и стручних радова) и радови. Све исправе се 
достављају у оригиналу или овереној фотокопији. Пријаве 
на конкурс се подносе на горенаведену адресу. Рок за под-
ношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ЈАГОДИНА
ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО КРСМАНОВИЋ“

35255 Доња Мутница
тел. 035/540-607

Оглас објављен 09.12.2015. године у публикацији 
„Послови“, поништава се у целости.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕЧЈА РАДОСТ“

35230 Ћуприја, Брегалничка бб

Васпитач
на одређено време преко 60 дана, до повратка 

запосленог са дужности директора предшколске 
установе у првом мандату

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, завршена педагошка 
академија за образовање васпитача, васпитач предшкол-
ског васпитања и образовања. Поред наведених услова, 
кандидат треба да испуњава услове из чл. 120 ст. 1 тачке 
1, 2, 3, 4 и 5 Закона о основама система образовања и вас-
питања.

ОСТАЛО: извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, оверен препис - фотокопија дипломе о 

стеченој стручној спреми, уверење о положеном испиту за 
лиценцу, уверење да је кандидат положио испит из српс-
ког језика са одговарајућом методиком по програму одго-
варајуће високошколске установе - подноси кандидат који 
није стекао одговарајуће образовање на српском језику. 
Лекарско уверење о здравственој способности за рад са 
децом подноси кандидат пре закључења уговора о раду. 
Уверење о држављанству не сме бити старије од 6 месеци. 
Уверење о неосуђиваности прибавља установа по службе-
ној дужности. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања. Неблаговремене, неразумљиве и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. За детаљ-
није информације обратити се на телефон: 035/8472-163. 
Пријаве са потребном документацијом слати на горенаве-
дену адресу или предати лично.

МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
35250 Параћин, Бранка Крсмановића бб

тел. 035/563-445

Наставник машинске групе предмета
на одређено време

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће усло-
ве: да имају одговарајуће високо образовање у складу са 
чланом 8 став 2 и 4 Закона о основама система образо-
вања и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника - 
сарадника у настави у стручним школама; да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да имају држављанство Републике Србије; да 
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања; да знају језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад, односно српски језик. Уз 
пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: уверење 
о држављанству РС (оригинал или оверену фотокопију, 
не старије од 6 месеци од дана објављивања конкурса), 
диплому о стеченом одговарајућем образовању (овере-
ну фотокопију), уверење о образовању из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стеченом на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломи-
рања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у уста-

Посао се не чека, посао се тражи
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нови, у складу са Европским системом преноса бодова 
(оверена фотокопија), радну биографију (са бројем теле-
фона), извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверену фотокопију). Пријаве и документацију доставити у 
затвореној коверти, са назнаком: „За конкурс за наставни-
ка машинске групе предмета“. На полеђини коверте назна-
чити име, презиме и адресу. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на 
наведену адресу или доставити лично код секретара шко-
ле.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МОМЧИЛО ПОПОВИЋ ОЗРЕН“
35250 Параћин, Глождачки венац 23а

тел. 035/564-977

Школски педагог
на одређено време ради замене запосленог одсутног 
преко 60 дана, до повратка са дужности директора 

школе

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене запосленог одсутног 

преко 60 дана, до престанка дужности директора 
школе

УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује одговарајуће висо-
ко образовање у складу са чл. 8 Закона о основама обра-
зовања и васпитања - одговарајуће високо образовање 
стечено: на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије), по пропису који уређује висо-
ко образовање почев од 10. септембра 2005. године или на 
основним студијама у трајању од најмање 4 године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године и да има одговарајуће образовање у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи; да има образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова; психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
ст. 1 тач. 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања; да има држављанство Републике Србије; да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад, однос-
но српски језик. Уз пријаву на конкурс, са краћом биогра-
фијом, кандидат треба да достави: доказ о одговарајућој 
стручној спреми (оверену фотокопију дипломе), уверење 
о држављанству РС (не старије од 6 месеци, оригинал или 
оверена фотокопија), извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија), доказ о поседовању 
образовања из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина (уверење или потврда). Лекарско уверење о 
здравственој способност доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности канди-
дата прибавља школа по службеној дужности. У поступку 
одлучивања о избору директор врши ужи избор кандида-
та које упућује на претходну психолошку процену способ-
ности за рад са ученицима, коју врши Национална служба 
за запошљавање применом стандардизованих поступака. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматра-
не. Пријаве доставити лично или путем поште на наведену 
адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДЕСПОТ СТЕФАН ВИСОКИ“
35213 Деспотовац, Рудничка 10

тел. 035/611-175

Наставник историје
на одређено време до повратка радника са функције

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, у складу са чланом 
3 Правилника о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи; да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са уче-
ницима; да није осуђиван. Кандидати достављају следећу 
документацију: пријаву на конкурс, оверену фотокопију 
дипломе о стручној спреми, извод из матичне књиге рође-
них, уверење да нису осуђивани (прибавља установа), 
уверење о држављанству, лекарско уверење се доставља 
по извршеном избору, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству. Лекарско уверење и уверење 
да кандидат није осуђиван не смеју бити старији од шест 
месеци (осим извода из матичне књиге рођених, ако је 
на новом обрасцу). Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Проверу психофизичких способности 
обавља Национална служба за запошљавање, само за кан-
дидате који испуњавају услове и уђу у ужи избор. Рок за 
пријаву је 8 дана.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МОМЧИЛО ПОПОВИЋ ОЗРЕН“
35250 Параћин, Глождачки венац 23а

тел. 035/564-977

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 2015/2016. 

године, односно до 31.08. 2016. године

УСЛОВИ: најмање IV степен стручне спреме, савладан про-
грам обуке за педагошког асистента; психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и ученицима; да 
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 ст. 1 тач. 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; држављанство 
Републике Србије; да зна језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад, односно српски језик. Уз пријаву на 
конкурс кандидат треба да достави: доказ о одговарајућој 
стручној спреми (оверен препис дипломе), уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матич-
не књиге рођених, сертификат Министарства просвете о 
завршеној уводној обуци за педагошког асистента, дипло-
му стечену и издату на српском језику. Лекарско уверење 
о здравственој способности доставља изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности 
кандидата прибавља школа по службеној дужности. У 
поступку одлучивања о избору, директор врши ужи избор 
кандидата које упућује на претходну психолошку проце-
ну способности за рад са ученицима, коју врши Национал-
на служба за запошљавање применом стандардизованих 
поступака. Докази о испуњености наведених услова при-
лажу се у оригиналу или у овереној фотокопији. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. 
Пријаве слати на наведену адресу.
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КИКИНДА
ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА У КИКИНДИ
23300 Кикинда, Светосавска 57

тел. 0230/439-250
e-mail: vsov@businter.net

Наставник за област Музика и извођачке 
уметности, ужа област Етномузикологија и 

етнокореологија

УСЛОВИ: доктор наука, магистар, специјалиста или мас-
тер. Звање професора струковних студија може да стек-
не лице које има: научни степен доктора наука у научној 
области за коју се бира, објављене научне радове и које 
показује способност за наставни рад. Звање професора 
струковних студија из образовно-уметничког поља умет-
ности може да стекне лице које има завршене дипломске 
академске студије и призната уметничка дела. У звање 
предавача може бити изабрано лице које има академ-
ски назив магистра или стручни назив специјалисте нау-
чне, стручне или уметничке области, које има објављене 
стручне, односно уметничке радове и најмање три године 
радног искуства и показује способност за наставни рад. У 
звање предавача из поља уметности, потребних за покри-
вање студијског програма у школи, може бити изабрано 
лице које има завршен факултет и призната уметничка 
дела. Поред наведене стручне спреме, кандидати треба да 
испуњавају и услове предвиђене Законом о високом обра-
зовању и актима школе: држављанство Републике Србије; 
здравствена способност; да нису правноснажном пресудом 
осуђени за кривично дело у складу са чл. 62 став 4 Закона 
о високом образовању.
ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да достави следећу 
документацију: биографију и стручну биографију, овере-
не фотокопије диплома свих нивоа студија, списак науч-
них, стручних и уметничких радова и саме радове које је 
у могућности да достави или на други начин да докаже да 
су радови објављени, доказ оцене о резултатима научног, 
истраживачког односно уметничког рада, оцену о анга-
жовању у развоју наставе и развоју других делатности 
високошколске установе, оцену о резултатима педагошког 
рада, као и оцену резултата постигнутих у обезбеђивању 
научно-наставног, односно уметничко-наставног подмлат-
ка, извод из матичне књиге рођених, доказ о држављан-
ству (не старији од 6 месеци), лекарско уверење о здрав-
ственој способности (доставља изабрани кандидат). Доказ 
о неосуђиваности кандидата прибавиће школа службеним 
путем.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА
„КРАЉ МИЛУТИН”

38205 Косовска Грачаница
тел. 038/64-079

Наставник српског језика
за 17 часова наставе, на одређено време до повратка 

раднице са породиљског одсуства
Наставник математике

за 16 часова наставе, на одређено време до повратка 
раднице са породиљског одсуства
Наставник енглеског језика

за 8 часова наставе, на одређено време до повратка 
раднице са породиљског одсуства

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образо-
вање према члану 8 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС“, број 72/09, 
52/11 и 55/13), односно по Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи. У погледу осталих услова за заснивање радног 
односа, кандидат треба да испуњава опште услове про-
писане у члану 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Потребна документација: уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци), оверена фотоко-
пија дипломе, уверење о неосуђиваности, фотокопија или 
очитана лична карта. Рок за пријаву је 8 дана. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ГРАЂЕВИНСКО-САОБРАЋАЈНА ШКОЛА
Приштина - Грачаница

38205 Грачаница
тел. 038/65-292

Наставник предмета Металне и дрвене 
конструкције

за 2 часа, на одређено време до повратка раднице са 
посебне неге детете

Наставник предмета Префабриковано 
грађење

за 2 часа, на одређено време до повратка раднице са 
посебне неге детете

Наставник српског језика и књижевности
за 6 часова, на одређено време до повратка раднице 

са породиљског одсуства

Наставник енглеског језика
за 10 часова, на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства

Помоћни радник - спремачица
на одређено време до повратка запослене са посебне 

неге детета

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из члана 
120 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13), Правилника о 
степену и врсти образовања наставника, стучних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним школама („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/91,...16/15) и Пра-
вилника о организацији и систематизацији радних места 
у Грађевинско-саобраћајној школи Приштина - Грачани-
ца. Пријаве са комплетном документацијом о испуњавању 
услова конкурса (доказ о стручној спреми, извод из матичне 
књиге рођених или уверење о држављанству), достављају 
се лично или путем поште, на адресу: Грађевинско-сао-
браћајна школа Приштина - Грачаница, 38205 Грачаница. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огла-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати 
у разматрање. Ближе информације могу се добити и путем 
телефона: 038/65-292.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
Црквена Водица, 38213 Прилужје

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат треба да има образовање на студија-
ма другог степена (дипломске академске студије мастер, 
специјалистицке академске студије или специјалистичке 
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струковне студије), у складу са Законом о високом образо-
вању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 и 97/08), почев 
од 10. септембра 2005. године; на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; лице које испуњава услове за наставника за подручје 
рада, педагога и психолога, дозвола за рад, обука и поло-
жен испит за директора установе и најмање 5 година рад-
ног стажа у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања. 
Поред молбе са прегледом кретања у служби и биограф-
ских података и предлога рада директора школе, канди-
дат подноси следећа документа, којима доказује испуње-
ност тражених услова: диплому о стеченој стручној спреми 
(оригинал или оверену копију), уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рође-
них (не старији од 6 месеци), уверење из основног суда 
да се не води кривични поступак (не старије од 6 месеци), 
лекарско уверење о психофизичкој и здравственој способ-
ности за рад са ученицима (не старије од 6 месеци), потвр-
ду о радном стажу у просвети, уверење о положеном испи-
ту за директора установе, уверење о положеном стручном 
испиту или лиценци за наставника или стручног сарадника 
(оригинал или оверене копија). Рок за пријављивање је 15 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

КРАГУЈЕВАЦ
ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 034/306-800

Наставник у звању доцента за ужу научну 
област Психијатрија

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицин-
ски факултет, докторат из научне области за коју се бира 
и завршена одговарајућа специјализација; услови утврђе-
ни одговарајућим одредбама Закона о високом образо-
вању („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, Правилником о начи-
ну и поступку заснивања радног односа и стицању звања 
наставника Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факул-
тета медицинских наука у Крагујевцу, у складу са којима 
ће бити извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву 
на конкурс доставити: биографију, фотокопију оверених 
диплома, списак стручних и научних публикација и по 
један примерак тих публикација. Сву конкурсну документа-
цију, као доказе о испуњености услова, доставити и у елек-
тронској форми (на компакт диску - CD). Рок за пријаву је 
15 дана.

КРАЉЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА

„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
Вранеши

тел. 036/5466-263

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског боловања

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

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са из чл. 24 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 
61/05, 54/09 и 32/13), кандидат треба да испуњава и усло-
ве у складу са чл. 8 став 4 и чл. 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
72/09, 52/11 и 55/13) и да има одговарајуће образовање, 
у складу са Правилником о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 11/12 и 15/13). Уз пријаву на 
конкурс доставити: уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверен препис - фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању), доказ о испуњености услова из чл. 8 став 4 Зако-
на о основама система образовања и васпитања (посебна 
потврда да је у току студија кандидат положио испит из 
педагогије и психологије, односно да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено 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 бодо-
ва или уверење о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу), доказ о испуњености услова из члана 
120 став 1 тачка 5 Закона о основама система образовања 
и васпитања - за извођење наставе на српском језику. 
Копије морају бити оверене, овера не сме бити старија од 
6 месеци. Лекарско уверење се доставља по коначности 
одлуке о озбору кандидата, а пре потписивања уговора 
о раду. Рок за пријављивање је 8 дана. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве са 
потребним документима слати на адресу: Основна школа 
„Бранко Радичевић“ Вранеши. Сва обавештења на број 
телефона: 036/5466-263.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
МУЗИЧКА ШКОЛА

„СТЕВАН МОКРАЊАЦ“
36000 Краљево, Топлице Милана 2

тел. 036/321-872

Оглас објављен 02.12.2015. године у публикацији 
„Послови”, за радно место: професор хармонике, 
на одређено време ради замене одсутног запосле-
ног преко 60 дана, мења се и гласи: професор хар-
монике, за 72% радног времена, на одређено вре-
ме ради замене одсутног преко 60 дана. У осталом 
делу оглас је непромењен.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПОПИНСКИ БОРЦИ“

36210 Врњачка Бања, Хероја Маричића 12

Наставник српског језика
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених 
Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13 и 75/14), треба да испуњава и посебне услове пред-
виђене чл. 120 ст. 1 тачке 1, 2, 3, 4 и 5 и чл. 8 став 2 и став 
4 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11, 55/13, 35/15 - аутен-
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тично тимачење и 68/15), услове из чл. 2 став 1 Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/12 
и 15/13), и то: да има одговарајуће образовање, да има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; да има држављанство Републике Србије; да 
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Уз пријаву на конкурс приложити одговарајућу докумен-
тацију, којом се доказује испуњеност услова предвиђених 
Законом, Правилником и овим конкурсом: диплому о сте-
ченом одговарајућем образовању, потврду или уверење 
високошколске установе о образовању из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стеченом на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломи-
рања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова или доказ 
о положеним испитима из педагогије и психологије у току 
студија или доказ о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу, уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци) и извод из матичне књиге рођених, доказ да 
кандидат зна језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад - српски језик (у обавези су да доставе само кан-
дидати који образовање нису стекли на српском језику, а 
доказује се потврдом одговарајуће високошколске устано-
ве да је кандидат положио испит из српског језика). Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способност за рад 
са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Доказ да кандидат није осуђи-
ван прибавља школа. Документација се доставља у ориги-
налу или овереним фотокопијама. Рок за пријаву је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве, као и пријаве са неовере-
ном документацијом, неће се разматрати. Пријаве слати 
на адресу школе или донети лично у просторије школе, 
радним даном од 09,00 до 12,00 часова. Детаљније инфор-
мације на број телефона: 036/611-440.

КРУШЕВАЦ
ОШ „ДРАГОМИР МАРКОВИЋ“

37000 Крушевац, Ћирила и Методија 3
тел. 037/446-890

Наставник физичког васпитања
за 50% радног времена, на одређено време ради 

замене одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајући степен стручне спреме у складу са 
чланом 8 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутен-
тично тумачење и 68/15) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС”, бр. 11/2013). Поред одговарајућег 
високог образовања стеченог на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије), по пропи-
су који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. 
године или на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10.09.2005. године (чл. 8 став 2 тачка 1 и 2 Закона 

о основама система образовања и васпитања), кандидат 
мора да има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дициплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова (чл. 8 став 4 и чл. 
121 став 9 Закона о основама система образовања и вас-
питања). Наставник који је у току студија положио испите 
из педагогије и психологије или је положио стручни испит, 
односно испит, за лиценцу, сматра се да има образовање 
из чл. 8 став 4 Закона о основама система образовања и 
васпитања (чл. 121 став 10 овог Закона), држављанство 
РС, да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања. Кандида-
ти су дужни да уз пријаву на конкурс доставе: потписану 
пријаву на конкурс, краћу биографију са адресом и контакт 
телефоном, фотокопију личне карте (или очитану личну 
карту), оверен препис или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању, доказ да кандидат има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дициплина сте-
чено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова (потврда 
- уверење одговарајуће високошколске установе о броју 
остварених бодова, односно положеним испитима или ове-
рена копија уверења о положеном стручном испиту, однос-
но испиту за лиценцу), уверење о држављанству (не ста-
рије од шест месеци), извод из матичне књиге рођених (на 
новом обрасцу). Документа се достављају у оргиналу или 
овереној копији и иста се по окончању конкурса не враћају 
кандидатима. Лекарско уверење о поседовању психич-
ке, физичке и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Доказ из казнене евиденције, у складу са 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, прибавља школа службено. У поступ-
ку одлучивања о избору кандидата директор ће извршити 
ужи избор кандидата који ће бити упућени на претходну 
проверу психофизичких способности коју врши надлеж-
на служба за запошљавање, применом стандардизованих 
поступака. Пријаве слати на горенаведену адресу. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разма-
трање.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
37000 Крушевац, Чеховљева 1

тел. 037/492-658

Професор српског језика и књижевности
за 94% радног времена, на одређено време ради 

замене одсутне запослене преко 60 дана (до 
повратка са породиљског одсуства) 

УСЛОВИ: оговарајуће образовање на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне студије), по 
пропису који уређује високо образовање почев од 10. сеп-
тембра 2005. године или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; срп-
ски језик и књижевност - професор, односно дипломира-
ни филолог за југословенску књижевност и српски језик, 
професор, односно дипломирани филолог за југословенску 
књижевност и општу књижевност, професор југословенске 
књижевности са страним језиком, професор српског језика 
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и књижевности, професор српске књижевности и језика, 
професор српске књижевности и језика са општом књи-
жевношћу, дипломирани филолог за српски језик и књи-
жевност, дипломирани филолог за књижевност и српски 
језик, дипломирани филолог српског језика са јужносло-
венским језицима, професор југословенске књижевности 
и српског језика (Правилник о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
средњим стручним школама, „Службени гласник РС - Про-
светни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98/, 
3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 2/2007, 
4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011 и 8/2011) и Правилник о 
изменама и допунама Правилника о врсти стручне спре-
ме, наставника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у средњим стручним школама, „Службени гласник 
РС - Просветни гласник“, бр. 9/13 од 17.06.2013. године) и 
Правилик о степену и врсти образовања и наставника из 
општеобразованих предмета, стручних сарадника и васпи-
тача у стручним школама, „Просветни гласник“, 8/2015 од 
13.08.2015. године). Лице које је стекло одговарајуће висо-
ко образовање мора да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дициплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања, 
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова. 
ОСТАЛО: поседовање психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима; држављанство 
Републике Србије; 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; знање језика на коме се остварује образовано-вас-
питни рад. Потребна документација: молба, извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о држављанству, оверена 
фотокопија одговарајуће дипломе и доказ о образовању 
из психолошких, педагошких и методичких дициплина 
стеченом на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања (члан 8 и члан 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања). Пријаве слати на горе-
наведену адресу.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“

37220 Брус
тел. 037/825-164

Оглас објављен 16.12.2015 у публикацији „Посло-
ви“ за наставника информатике и рачунарства, за 
рад у Брусу и Милентији, са 65% радног времена, 
на одређено време до повратка радника са боло-
вања, мења се у делу који се односи на проценат 
радног времена. Уместо претходно наведених: 
65% радног времена, треба да стоји: 60% радног 
времена. У осталим деловима оглас остаје непро-
мењен.

ЛЕСКОВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА

„ГОРЊА ЈАБЛАНИЦА“
16240 Медвеђа

тел. 016/891-012

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутне запослене, 

до повратка са породиљског одсуства и одсуства 
ради неге детета, за рад у издвојеном одељењу у 

Маћедонцу

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном зани-
мању. Кандидат треба да испуњава опште и посебне усло-
ве прописане Законом о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 55/2013). Рок за пријем 
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публика-
цији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити разматране. О резулату конкурса кандидати ће бити 
обавештени најдуже у року од 30 дана од дана објављи-
вања конкурса. За ближе информације обратите се секре-
таријату школе, телефон: 016/891-012.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„БОШКО КРСТИЋ“

16205 Бојник, Стојана Љубића 2
тел. 016/821-162

Професор економске групе предмета
на одређено време до повратка запосленог са 

функције

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани еко-
номиста, мастер економиста (завршене основне академске 
и мастер студије у области економије)

Професор енглеског језика
са 41,11% радног времена, на одређено време 

до повратка раднице са породиљског боловања и 
одсуства са рада ради неге детета

Професор енглеског језика
са 66,67% радног времена, на одређено време до 

повратка радника са одобреног неплаћеног одсуства

ОСТАЛО: Кандидати треба да имају одговарајући степен 
стручне спреме, према Правилнику о врсти стручне спреме 
наставника и помоћних наставника у стручним шкоама, као 
и да испуњавају услове прописане одредбама члана 8, 120 
и 121 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13); да имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да нису осуђивани правоснажном прсудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на 
конкурс кандидати треба да приложе: диплому о стеченом 
одговарајућем степену и врсти образовања (оверену фото-
копију) или уверење о стеченом образовању ако диплома 
није уручена, уверење о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узи-
мати у обзир. Пријаву на конкурс кандидати достављају 
лично или на адресу школе.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „АЛЕКСАНДАР СТОЈАНОВИЋ“

16215 Црна Трава

Оглас објављен у публикацији „Послови“ бр. 544, 
од 20.11.2013. године, поништава се у целости, 
пошто је Влада Републике Србије 30.12.2013. годи-
не, на основу Закона о максималном броју запос-
лених, донела одлуку о забрани запошљавања на 
неодређено време на рок од две године, а у прет-
ходном периоду се у школи смањио број потребних 
наставника, те стварно стање потребе школе не 
одговара конкурсним условима који су постављени 
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у то време, а у погледу норме часова наставе због 
смањења броја одељења, стекли су се услови за 
поништење конкурса за избор наставника, како је 
и одлучено у изреци одлуке.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„СТАНИСЛАВ БИНИЧКИ“
16000 Лесковац, Млинска 2

Професор клавира
за рад у матичној школи, на одређено време до 
повратка запослених са породиљског боловања 

4 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; дипломирани музи-
чар - усмерење пијаниста, дипломирани музичар пијани-
ста, академски музичар пијаниста, мастер музички умет-
ник - професионални статус - клавириста. Општи услови су 
предвиђени Законом о раду и Законом о основама система 
образовања и васпитања. Према Закону о основама систе-
ма образовања и васпитања, потребно је: да лице има одго-
варајуће образовање; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима; да није осуђивано 
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; 
наставник мора да има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи у складу 
са Европским системом преноса бодова. Наставник који је 
у току студија положио испите из педагогије и психологије 
или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, 
сматра се да има горенаведено образовање.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да 
приложе следећа документа: краћу биографију; диплому 
или уверење о дипломирању које није старије од 6 месе-
ци; уверење о држављанству, не старије од 6 месеци; 
извод из матичне књиге рођених; доказ да имају обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова или доказ да су у току студија положили 
испите из педагогије и психологије или оверену фотоко-
пију положеног стручног испита или испита за лиценцу. 
Приложена документа морају бити у оригиналу или уредно 
оверене фотокопије. У поступку одлучивања о избору кан-
дидата директор врши ужи избор кандидата које упућује 
на претходну психолошку процену способности канди-
дата за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања. Уверење о неосуђива-
ности прибавља школа по службеној дужности, а уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Конкурс је отворен 8 дана од 
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити узете у разматрање. Пријаве са потребном доку-
ментацијом слати на адресу школе или доставити лично у 
секретаријат Музичке школе.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„СТАНИСЛАВ БИНИЧКИ“
16000 Лесковац, Млинска 2

Директор
на мандатни период од 4 године 

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме наставног смера у 
музичкој школи; кандидат треба да има држављанство 
Републике Србије; да поседује лиценцу, односно положен 
стручни испит за наставника, педагога или психолога, доз-
вола за рад; положен испит за директора школе; најмање 
пет година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 
да има психофизичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања. Уз 
пријаву кандидати су дужни да доставе следећу докумен-
тацију: оверен препис (фотокопију) дипломе о завршеном 
факултету; оверен препис (фотокопију) документа о поло-
женом испиту за лиценцу, односно стручном испиту; ове-
рену фотокопију уверења о положеном испиту за директо-
ра школе (узеће се у обзир да није донет подзаконски акт о 
полагању испита за директора, али ће изабрани кандидат 
бити у обавези да положи испит у законском року, након 
што министар просвете донесе одговарајући подзаконски 
акт); потврду о радном стажу у области образовања и вас-
питања; уверење о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци); уверење да се против кандидата не 
води истражни и кривични поступак (не старије од 6 месе-
ци); кратку биографију са прегледом кретања у служби и 
предлогом програма рада директора школе. Уверење да 
постоји одговарајућа психофизичка и здравствена способ-
ност (не старије од 6 месеци) подноси се пре закључења 
уговора о раду. Уверење о неосуђиваности прибавља шко-
ла по службеној дужности. Рок за подношење пријава је 15 
дана од дана објављивања конкурса, лично у секретарија-
ту школе или препоручено поштом, са назнаком: „Конкурс 
за директора“, на адресу школе. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узети у разматрање.

НИШ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЛАНЕ“

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

Медицинска сестра на превентиви
на одређено време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана, односно до повратка одсутне 
запослене

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме: средња медицинска 
школа педијатријског смера, општег смера или медицин-
ска сестра - васпитач; психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом; знање језика на ком се оства-
рује образовно-васпитни рад. Кандидат уз пријаву треба 
да достави: оверену фотокопију дипломе, оверену фото-
копију уверења о држављанству (не старије од 6 месе-
ци), оверену фотокопију извода из матичне књиге рође-
них – венчаних, лекарско уверење (доставља изабрани 
кандидат приликом закључења уговора о раду), уверење 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (прибавља установа). 
Уверења не могу бити старија од 6 месеци. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
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ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
18000 Ниш, Вишеградска 33

тел. 018/533-015

Наставник у звању редовног професора за 
ужу научну област Рачунарске науке

на Департману за рачунарске науке

УСЛОВИ: доктор наука - рачунарске науке. Кандидат уз 
пријаву треба да достави: биографију, оверен препис 
дипломе о докторату, списак научних радова са библи-
ографским подацима, као и саме радове (списак радова 
доставити и у електронском облику, за сваки рад у часопи-
су навести одговарајући линк). 

Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Математика, за предмете: 
Парцијалне диференцијалне једначине, 
Диференцијалне једначине и динамички 

системи, Математички методи нелинеарне 
динамике

на Департману за математику, на одређено време од 
60 месеци

УСЛОВИ: доктор наука - математичке науке. Кандидат 
уз пријаву треба да достави: биографију, оверен препис 
дипломе о докторату, списак научних радова са библи-
ографским подацима, као и саме радове (списак радова 
доставити и у електронском облику, за сваки рад у часопи-
су навести одговарајући линк). 

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

Математичка статистика, Временски 
низови, Мултиваријациона анализа, 

Регресиона анализа у финансијама, на 
Департману за математику и Математичка 
статистика на Департману за рачунарске 

науке
на одређено време од 36 месеци

УСЛОВИ: студент докторских студија из области матема-
тике. Кандидат уз пријаву треба да достави: биографију, 
доказ да је студент докторских студија, списак научних 
радова, као и саме радове (уколико их има). 

Сарадник у звању асистента за ужу 
научну област Математика, за предмете: 
Диференцијалне једначине и динамички 

системи, Парцијалне диференцијалне 
једначине, Математички методи 

нелинеарне динамике, Математичка 
анализа 4, Теорија бројева и полинома

на Департману за математику, на одређено време од 
36 месеци

УСЛОВИ: студент докторских студија из области матема-
тике. Кандидат уз пријаву треба да достави: биографију, 
доказ да је студент докторских студија, списак научних 
радова, као и саме радове (уколико их има).

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

Математичка анализа 3, Увод у алгебарске 
структуре, Елементарна математика 2, 
Уопштени инверзи на Департману за 

математику и Математика 2 на Департману 
за физику

на одређено време од 36 месеци

УСЛОВИ: студент докторских студија из области матема-
тике. Кандидат уз пријаву треба да достави: биографију, 
доказ да је студент докторских студија, списак научних 
радова, као и саме радове (уколико их има).

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

теорију вероватноћа, Теорија вероватноћа, 
Стохастички процеси, Актуарска 

математика на Департману за математику 
и Вероватноћа и статистика у биологији на 

Департману за биологију и екологију
на одређено време од 36 месеци

УСЛОВИ: студент докторских студија из области матема-
тике. Кандидат уз пријаву треба да достави: биографију, 
доказ да је студент докторских студија, списак научних 
радова, као и саме радове (уколико их има).

Наставник у звању доцента или ванредног 
професора за ужу научну област Заштита 

животне средине
на Департману за географију, на одређено време од 

60 месеци

УСЛОВИ: доктор географије. Кандидат уз пријаву треба да 
достави: биографију, оверен препис дипломе о доктора-
ту, списак научних радова са библиографским подацима, 
као и саме радове (списак радова доставити и у електрон-
ском облику, за сваки рад у часопису навести одговарајући 
линк). 

Рок за пријаву: 15 дана.
НОВИ ПА ЗАР

ОШ „МЕША СЕЛИМОВИЋ“
36309 Рибариће
тел. 020/821-110

Професор разредне наставе
у издвојеном школском месту у Струмцу, на одређено 
време до повратка раднице са породиљског одсуства 

и одсуства са рада ради неге детета, а најдуже до 
31.08.2016. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће високо 
образовање, у складу са чл. 8 и чл. 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања и Правилником о 
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника 
у основној школи, држављанство Републике Србије, да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; да има психичку, физичку 
и здравствену споспбност за рад са децом и ученицима; 
да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад 
(настава се реализује на босанском језику). Предвиђена 
је претходна психолошка процена способности канди-
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дата за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Конкурс остаје отворен 15 дана од дана 
објављивања. Уз пријаву кандидати подносе следећа доку-
мента: доказ о стручној спреми, уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, уверење да нису кажња-
вани или осуђивани (доказ прибавља установа), уверење 
да се против њих не води кривични поступак и истрага, 
лекарско уверење, потврду или сертификат о знању јези-
ка на ком се настава реализује (настава је на босанском 
језику); обавезно доставити доказ да кандидат има обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина (потврду, уверење и сл.) из члана 8 става 4 Закона о 
основама система образовања и васпитања од најмање 30 
бодова и 6 бодова праксе. Пријаве са документацијом сла-
ти на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Ближе информације могу се добити 
путем телефона.

ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН ТЕКСТИЛА И КОЖЕ 
36300 Нови Пазар, Вука Караџића бб

Наставник грађевинске групе предмета
на одређено време до повратка радника са 

неплаћеног одсуства

Наставник српског језика и књижевности
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице под 
условима прописаним законом и ако има: одговарајуће 
образовање; образовање из психолошких и методичких 
дисциплина; психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; није осуђивано правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о соновама система образовања и вас-
питања; држављанство Републике Србије; да зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на 
конкурс кандидати су дужни да доставе следећу докумен-
тацију: доказ о стручној спреми (диплома), извод из мати-
чне књиге рођених, потврду или уверење високошколске 
установе да су у току студија положили испите из педа-
гогије и психологије или оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу, 
радну књижицу, уверење о држављанству, доказ о позна-
вању језика на коме се обавља образовно-васпитни рад. 
Уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела из члана 120 став 1 тачка 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања - прибавља 
школа. Лекарско уверење кандидат прилаже пре закључи-
вања уговора о раду. Пријава са потпуном документацијом 
доставља се на горенаведену адресу. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
36300 Нови Пазар, 28. новембар 163

тел. 020/318-198

Наставник економске групе предмета
са 88% радног времена, на одређено време ради 

замене запосленог распоређеног на послове 
помоћника директора, до 22.06.2016. године 

Наставник економске групе предмета
на одређено време, ради замене запосленог 

распоређеног на послове кординатора практичне 
наставе, до 22.06.2016. године 

Наставник правне групе предмета
на одређено време до 22.06.2016. године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће усло-
ве: предвиђене чланом 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања, да имају одговарајуће висо-
ко образовање у складу са чл. 8 ст. 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања и врста стручне спре-
ме према Правилнику о врсти и степену стручне спреме 
наставника и стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама; кандидат мора да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено 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 бодо-
ва; да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом; да није осуђиван правоснажном 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. Уз пријаву кандидат 
треба да приложи следећу документацију: оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); извод 
из матичне књиге рођених; потврду или уверење висо-
кошколске установе да је у току студија или након дипло-
мирања положио испите из педагогије и психологије, 
или оверену фотокопију уверења да је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу; ако кандидат није сте-
као одговарајуће образовање на српском језику, потвр-
ду или уверење да је положио испит из српског језика са 
методиком по програму одговарајуће високошколске уста-
нове; уверење да лице није осуђивано прибавља устано-
ва; лекарско уверење се подноси пре закључења уговора. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Пријаве на конкурс уз потребну документацију и 
краћу биографију заинтересовани кандидати могу доста-
вити лично или поштом на горенаведену адресу. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити на број телефона: 
020/318-198.

Наука и образовање
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НОВИ С А Д
ОСНОВНА ШКОЛА

„ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ“
21411 Бегеч, Краља Петра I 36

тел/факс: 021/898-009
e-mail: begso@open.telekom.rs

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене преко 60 дана, 

до повратка раднице са породиљског одсуства и 
одсуства ради неге детета, са 30% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове 
из члана 120 Закона о основама ситема образовања и 
васпитања и Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи: да има 
одговарајуће образовање у складу са Законом и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи: професор, односно дипломи-
рани филолог за енглески језик и књижевност; дипломи-
рани професор енглеског језика и књижевности; мастер 
филолог (студијски програм или главни предмет - профил 
енглески језик); мастер професор језика и књижевности 
(студијски програм или главни предмет - профил енглески 
језик); да је психички, физички и здравствено способан за 
рад са ученицима; да 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. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве се неће узети у разматрање. 
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: ове-
рен препис (фотокопију) дипломе/уверења о стеченом 
образовању, оверену фотокопију уверења о држављан-
ству (не старије од 6 месеци), кратку биографију. Пријаве 
на конкурс се подносе поштом, препорученом пошиљком 
на горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс за радно 
наставника енглеског језика“, или лично у секретаријату 
школе, радним даном од 10 до 12 часова. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити код директора и секретара 
школе и путем телефона: 021/898-009, 898-682.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 1

Доцент или ванредни професор за ужу 
научну област Привредноправну и 

заснивање радног односа на радном месту 
наставника

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, правни факултет 
са VIII степеном стручне спреме, доктор правних наука. 
Услови за избор су предвиђени Законом о високом образо-
вању („Службени гласник Републике Србије“, бр. 76/2005, 
100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 
93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 - аутентично тумачење 
и 68/2015), Статутом Универзитета, Правилником о бли-
жим условима за избор у звање наставника Универзите-
та у Новом Саду, Статутом Факултета и Правилником о 
систематизацији радних места. Уз пријаву кандидат треба 
да приложи: краћу биографију, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, диплому о завршеном 
правном факултету, диплому или уверење о научном сте-

пену доктора правних наука (оригинал или оверену фото-
копију), списак својих научних радова и по један примерак 
тих радова. Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса, на горенаведену адресу.

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НОВОМ САДУ

21000 Нови Сад, Школска 1
тел. 021/4892-500

Сарадник - демонстратор за ужу стручну 
област Инжењерство заштите животне 

средине и заштите на раду
3 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова предвиђених 
законом, морају да испуне и посебне услове предвиђе-
не Законом о високом образовању (члан 72а) и општим 
актима школе. Посебни услови: кандидати мојају имати 
завршене основне струковне студије (ОСС) и уписане спе-
цијалистичке струковне студије (ССС), и то одговарајућег 
студијског програма: 1 кандидат завршене ОСС Заштита 
животне средине и уписане ССС Заштита животне среди-
не, 1 кандидат завршене ОСС Заштита од пожара и уписа-
не ССС Заштита од пожара и спасавање, 1 кандидат завр-
шене ОСС Безбедност и здравље на раду и уписане ССС 
Безбедност и здравље на раду.

Сарадник - демонстратор за ужу стручну 
област Машинско инжењерство

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова предвиђених 
законом, морају да испуне и посебне услове предвиђе-
не Законом о високом образовању (члан 72а) и општим 
актима школе. Посебни услови: кандидати морају имати 
завршене основне струковне студије (ОСС) и уписане спе-
цијалистичке струковне студије (ССС), и то одговарајућег 
студијског програма: 1 кандидат завршене ОСС Машин-
ство и уписане ССС Машинство.

Сарадник - демонстратор за ужу стручну 
област Примењена уметност и дизајн

3 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова предвиђених 
законом, морају да испуне и посебне услове предвиђе-
не Законом о високом образовању (члан 72а) и општим 
актима школе. Посебни услови: кандидати мојају имати 
завршене основне струковне студије (ОСС) и уписане спе-
цијалистичке струковне студије (ССС), и то одговарајућег 
студијског програма: 1 кандидат завршене ОСС Примење-
на фотографија и уписане ССС Илустрације, 1 кандидат 
завршене ОСС Графички дизајн и уписане ССС Илустра-
ције, 1 кандидат завршене ОСС Графичко инжењерство и 
уписане ССС Илустрације.

Сарадник - демонстратор за ужу стручну 
област Електротехничко и рачунарско 

инжењерство
7 извршилаца

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова предвиђених 
законом, морају да испуне и посебне услове предвиђе-
не Законом о високом образовању (члан 72а) и општим 
актима школе. Посебни услови: кандидати мојају имати 
завршене основне струковне студије (ОСС) и уписане спе-
цијалистичке струковне студије (ССС), и то одговарајућег 

Наука и образовање
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студијског програма - 2 извршиоца: 2 кандидата завршене 
ОСС Електротехника и уписане ССС Електроенергетика, б) 
кандидати мојају имати завршене основне струковне сту-
дије (ОСС), 180 ЕСПБ и уписане специјалистичке струковне 
студије (ССС), студијски програм Информатика и електрон-
ско пословање -5 извршилаца.

Сарадник - практичар за ужу стручну 
област Електротехничко и рачунарско 

инжењерство

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, 
кандидати морају да испуне и посебне услове предвиђе-
не Законом о високом образовању (члан 72б) и општим 
актима школе. Посебни услови: да су кандидати запосле-
ни у установама, односно предузећима са којима школа 
има потписан уговор о обављању инжењерске праксе, да 
обављају послове из области за коју се бирају, да имају 
најмање VI степен стручне спреме и три године радног 
искуства у струци.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати подносе и доказе о испуње-
ности услова из конкурса, и то: биографију, фотокопију 
дипломе или уверење о завршеним основним струковним 
студијама, доказ о уписаним специјалистичким струков-
ним студијама. Пријаве се шаљу на горенаведену адресу, 
у року 8 дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

тел. 021/485-2068

Наставник у звање доцента за ужу област 
Аутоматика и управљање системима

на одређено време од 5 година

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

Сарадник у звање сарадника у настави за 
ужу област Машине алатке, флексибилни 

технолошки системи и аутоматизација 
поступака пројектовања

на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, машинске струке, 
услови прописани чланом 71 Закона о високом образо-
вању и општим актима Факултета техничких наука.

ОСТАЛО: 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 фотоко-
пије диплома и додатка дипломи, оригинални доказ о 
држављанству (не старији од 6 месеци), оригинални извод 
из матичне књиге рођених, уверење суда да против кан-
дидата није донето решење о спровођењу истраге, није 
подигнута оптужница или поднет оптужни предлог за 
кривична дела за која 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, за сваки конкурс посеб-

но. Комисија ће разматрати само благовремене и потпуне 
пријаве. Конкурс за наставнике ће бити отворен 15 дана од 
дана објављивања, а за сараднике 7 дана.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“

21217 Бачко Градиште, Школска 33

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице 
које испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег 
високог образовања из члана 8 став 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, високо образовање 
стечено на студијама другог степена - мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије, у складу са Законом о високом 
образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - 
аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10. сеп-
тембра 2005. године; или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; или 
одговарајуће високо образовање за наставника, педаго-
га или психолога; поседовање дозволе за рад - лицен-
ца за наставника, педагога или психолога; поседовање 
психичке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима; поседовање држављанства Републи-
ке Србије; да није осуђивано правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; најмање пет 
година рада у установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег образовања. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија неће узи-
мати у разматрање. Уз пријаву кандидат подноси: радну 
биографију, оверену копију дипломе о завршеном одгова-
рајућем високом образовању, оверену копију уверења о 
положеном стручном испиту (испит за лиценцу, стручни 
испит за наставника, односно стручног сарадника - доз-
вола за рад), потврду о радном искуству у области обра-
зовања, уверење о држављанству, доказ о постојању пси-
хичке, физичке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима, извод из матичне књиге рођених, остала 
документа која могу послужити приликом доношења одлу-
ке о избору, уверење да лице није осуђивано правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања прибавља школа. Пријаве се подносе путем поште на 
горенаведену адресу или предају у секретаријату школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПЕТЕФИ ШАНДОР“

21220 Бечеј, Републиканска 135

Директор
на период од 4 године 

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које 
испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег 
високог образовања из члана 8 став 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (високо образовање 
стечено на студијама другог степена - мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије - по пропису који уређује висо-
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ко 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), за наставника основне школе, педа-
гога или психолога; поседовање дозволе за рад (лиценце); 
поседовање психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима; знање језика на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад; 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; најмање пет година рада у установи, 
на пословима образовања и васпитања, после стеченог 
одговарајућег образовања. Уз пријаву на конкурс канди-
дат треба да поднесе: доказ о држављанству Републике 
Србије (уверење о држављанству или извод из матичне 
књиге рођених); оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању; доказ о 
знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у 
школи (уколико одговарајуће образовање није стечено на 
том језику); оверен препис или оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту, односно испиту за 
лиценцу; потврду о радном стажу у области образовања и 
васпитања; оквирни план рада за време мандата. Доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравствене способности 
кандидат је дужан да достави пре закључења уговора о 
раду, а доказ о неосуђиваности и доказ о непостојању дис-
криминаторног понашања на страни кандидата прибавља 
школа, пре доношења одлуке о избору. Рок за подношење 
пријаве на конкурс је 15 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити 
узете у разматрање. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе и путем телефона: 
065/8630-977. Пријаву доставити на адресу школе, са наз-
наком: „За конкурсну комисију“.

ОСНОВНА ШКОЛА
„КОКАИ ИМРЕ“

21235 Темерин, Кошута Лајоша 31
тел. 021/843-306

Рачуновођа
ради замене одсутног запосленог преко 60 дана 

УСЛОВИ: одговарајуће високо, више или средње образо-
вање економског смера; положен испит за рачуновођу, 
поседовање психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства 
Републике Србије; знање мађарског језика; 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; најмање једна година рада 
на пословима буџетског рачуноводства, након стеченог 
одговарајућег образовања. Уз пријаву на конкурс канди-
дат треба да приложи: извод из матичне књиге рођених, 
доказ о држављанству (уверење о држављанству), доказ 
о стеченом образовању, доказ о положеном стручном 
испиту, доказ о знању мађарског језика, потврду о радном 
искуству. Документа која се прилажу морају бити ориги-
нална или у овереној фотокопији. Лекарско уверење дос-
тавља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Документација се не враћа. Пријаве са доказима о испуња-
вању услова конкурса могу се поднети лично или поштом, 
на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
САОБРАЋАЈНА ШКОЛА

„ПИНКИ“
21000 Нови Сад, Шумадијска 12а

тел. 021/527-155

Оглас објављен 16.12.2015. године у публикацији 
„Послови“, број 652, за радно место: наставник 
српског језика и књижевности, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 дана, 
исправља се у броју извршилаца, тако што уместо: 
2 извршиоца, треба да стоји: 1 извршилац. У оста-
лом делу конкурс остаје непромењен.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 3

1. Наставник за избор у звање редовног 
професора за ужу научну област 

Педијатрија
радно време краће од пуног, 15 сати на Факултету

2. Наставник за избор у звање редовног 
професора за ужу научну област 

Дерматовенерологија
радно време краће од пуног, 15 сати на Факултету

3. Наставник за избор у звање редовног 
професора за ужу научну област 

Патолошка анатомија
радно време краће од пуног, 15 сати на Факултету

4. Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Педијатрија
на одређено време 5 година, радно време краће од 

пуног, 15 сати на Факултету

5. Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Гинекологија и опстетриција
на одређено време 5 година, радно време краће од 

пуног, 15 сати на Факултету

6. Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област Хигијена
на одређено време 5 година, радно време краће од 

пуног, 15 сати на Факултету

7. Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Радиологија
на одређено време 5 година, радно време краће од 

пуног, 15 сати на Факултету
2 извршиоца

8. Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Офталмологија
на одређено време 5 година, радно време краће од 

пуног, 15 сати на Факултету
2 извршиоца

9. Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област Биохемија

на одређено време 5 година, радно време краће од 
пуног, 15 сати на Факултету
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10. Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Онкологија
на одређено време 5 година, радно време краће од 

пуног, 15 сати на Факултету

11.  Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Фармација
на одређено време 5 година, радно време краће од 

пуног, 15 сати на Факултету

12.  Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Стоматологија (Дечја и превентивна 
стоматологија)

на одређено време 5 година, радно време краће од 
пуног, 39 сати на Факултету

13.  Наставник за избор у звање доцента за 
ужу научну област Неурологија

на одређено време 5 година, радно време краће од 
пуног, 15 сати на Факултету

14.  Наставник за избор у звање доцента 
за ужу научну област Хирургија са 

анестезиологијом
на одређено време 5 година, радно време краће од 

пуног, 15 сати на Факултету

15. Наставник за избор у звање доцента за 
ужу научну област Социјална медицина

на одређено време 5 година, радно време краће од 
пуног, 15 сати на Факултету

16.  Наставник за избор у звање доцента за 
ужу научну област Дерматовенерологија
на одређено време 5 година, радно време краће од 

пуног, 15 сати на Факултету

17.  Наставник за избор у звање доцента 
за ужу научну област Патолошка 

физиологија,
на одређено време 5 година, радно време краће од 

пуног, 15 сати на Факултету
2 извршиоца

18. Наставник за избор у звање доцента за 
ужу научну област Физикална медицина и 

рехабилитација
на одређено време 5 година, радно време краће од 

пуног, 15 сати на Факултету

19. Наставник за избор у звање доцента за 
ужу научну област Ургентна медицина

на одређено време 5 година, радно време краће од 
пуног, 15 сати на Факултету

20. Наставник за избор у звање доцента 
за ужу научну област Интерна медицина 

(Пулмологија)
на одређено време 5 година, радно време краће од 

пуног, 15 сати на Факултету

21  Наставник за избор у звање доцента 
за ужу научну област Психијатрија са 

медицинском психологијом
на одређено време 5 година, радно време краће од 

пуног, 15 сати на Факултету

22. Наставник за избор у звање доцента 
за ужу научну област Хистологија и 

ембриологија
на одређено време 5 година, пуно радно време, 40 

сати на Факултету

23.  Наставник за избор у звање доцента за 
ужу научну област Стоматологија (Болести 

зуба и ендодонција)
на одређено време 5 година, пуно радно време, 40 

сати на Факултету

24. Сарадник за избор у звање асистента 
за ужу научну област Хирургија са 

анестезиологијом (Неурохирургија)
на одређено време 3 године, радно време краће од 

пуног, 15 сати на Факултету

25. Сарадник за избор у звање асистента за 
ужу научну област Интерна медицина

на одређено време 3 године, радно време краће од 
пуног, 15 сати на Факултету

26.  Сарадник за избор у звање асистента 
за ужу научну област Анатомија

на одређено време 3 године, пуно радно време, 40 
сати на Факултету

27.  Сарадник за избор у звање асистента 
за ужу научну област Медицина рада

на одређено време 3 године, радно време краће од 
пуног, 15 сати на Факултету

28. Сарадник за избор у звање асистента 
за ужу научну област Хирургија са 

анестезиологијом (Дечја хирургија)
на одређено време 3 године, радно време краће од 

пуног, 15 сати на Факултету
2 извршиоца

29.  Сарадник за избор у звање асистента 
за ужу научну област Ургентна медицина
на одређено време 3 године, радно време краће од 

пуног, 15 сати на Факултету
2 извршиоца

30.  Сарадник за избор у звање асистента 
за ужу научну област Хирургија са 

анестезиологијом (Пластична хирургија)
на одређено време 3 године, радно време краће од 

пуног, 15 сати на Факултету

31. Сарадник за избор у звање асистента за 
ужу научну област Здравствена нега

на одређено време 3 године, радно време краће од 
пуног, 15 сати на Факултету

32. Сарадник у настави за ужу научну 
област Хирургија са анестезиологијом 

(Дечја хирургија)
на одређено време 1 година, радно време краће од 

пуног, 15 сати на Факултету

33. Сарадник у настави за ужу научну 
област Психијатрија са медицинском 

психологијом
на одређено време 1 година, радно време краће од 

пуног, 15 сати на Факултету
2 извршиоца
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УСЛОВИ 1-3: VIII степен стручне спреме, научни степен 
доктора медицинских наука. Остали услови утврђени су 
чланом 64 став 9 Закона о високом образовању, Статутом 
Универзитета у Новом Саду, Правилником о ближим усло-
вима за избор у звање наставника Универзитета у Новом 
Саду, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и 
Правилником о изборима у звања наставника, сарадника и 
истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.
УСЛОВИ 4-10: VIII степен стручне спреме, научни степен 
доктора медицинских наука. Остали услови утврђени су 
чланом 64 став 7 Закона о високом образовању, Статутом 
Универзитета у Новом Саду, Правилником о ближим усло-
вима за избор у звање наставника Универзитета у Новом 
Саду, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и 
Правилником о изборима у звања наставника, сарадника и 
истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.
УСЛОВИ 11: VIII степен стручне спреме, научни степен 
доктора хемијских наука. Остали услови утврђени су чла-
ном 64 став 7 Закона о високом образовању, Статутом Уни-
верзитета у Новом Саду, Правилником о ближим условима 
за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду, 
Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и Правил-
ником о изборима у звања наставника, сарадника и истра-
живача Медицинског факултета у Новом Саду.
УСЛОВИ 12: VIII степен стручне спреме, научни степен 
доктора стоматолошких наука. Остали услови утврђени су 
чланом 64 став 7 Закона о високом образовању, Статутом 
Универзитета у Новом Саду, Правилником о ближим усло-
вима за избор у звање наставника Универзитета у Новом 
Саду, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и 
Правилником о изборима у звања наставника, сарадника и 
истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.
УСЛОВИ 13-22: VIII степен стручне спреме, научни сте-
пен доктора медицинских наука. Остали услови утврђени 
су чланом 64 став 5 Закона о високом образовању, Ста-
тутом Универзитета у Новом Саду, Правилником о бли-
жим условима за избор у звање наставника Универзитета 
у Новом Саду, Статутом Медицинског факултета у Новом 
Саду и Правилником о изборима у звања наставника, 
сарадника и истраживача Медицинског факултета у Новом 
Саду.
УСЛОВИ 23: VIII степен стручне спреме, научни степен 
доктора стоматолошких наука. Остали услови утврђени су 
чланом 64 став 5 Закона о високом образовању, Статутом 
Универзитета у Новом Саду, Правилником о ближим усло-
вима за избор у звање наставника Универзитета у Новом 
Саду, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и 
Правилником о изборима у звања наставника, сарадника и 
истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.

УСЛОВИ 24-30: VII/1 степен стручне спреме, завр-
шен медицински факултет - смер општа медицина, сту-
дент докторских студија који је претходне нивое студија 
завршио са укупном просечном оценом најмање 8 и који 
показује смисао за наставни рад или магистар наука из 
научне области за коју се бира, коме је прихваћена тема 
докторске дисертације. Остали услови утврђени су чла-
ном 72 Закона о високом образовању, Статутом Универ-
зитета у Новом Саду, Статутом Медицинског факултета у 
Новом Саду и Правилником о изборима у звања настав-
ника, сарадника и истраживача Медицинског факултета у 
Новом Саду.

УСЛОВИ 31: студент докторских студија, област меди-
цинских наука који је претходне нивое студија завршио са 
укупном просечном оценом најмање 8 и који показује сми-
сао за наставни рад или магистар наука из научне области 
за коју се бира, коме је прихваћена тема докторске дисер-
тације. Остали услови утврђени су чланом 72 Закона о 
високом образовању, Статутом Универзитета у Новом 
Саду, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и 
Правилником о изборима у звања наставника, сарадника и 
истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.

УСЛОВИ 32-33: кандидат са завршеним интегрисаним 
академским студијама медицине, који је интегрисане ака-
демске студије завршио са просечном оценом најмање 8. 
Остали услови утврђени су чланом 71 Закона о високом 
образовању, Статутом Универзитета у Новом Саду, Стату-
том Медицинског факултета у Новом Саду и Правилником 
о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача 
Медицинског факултета у Новом Саду.

Посебан услов: Кандидати који конкуришу за клиничке 
предмете подносе доказ да су у радном односу у установи 
која је наставна база Факултета.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да прило-
жи: краћу биографију, фотокопију личне карте, доказе о 
испуњености услова из конкурса - оверене копије диплома, 
за клиничке предмете доказ о радном односу у здравстве-
ној установи која је наставна база Медицинског факултета, 
списак радова и публикација (у два примерка), оригинал 
или фотокопије радова и публикација, доказе о њиховом 
објављивању, доказ о педагошком искуству и позитивно 
оцењеној педагошкој активности. Доказ о некажњавању 
прибавиће Медицински факултет службеним путем. Прија-
ве са документацијом подносе се писарници Медицинског 
факултета у Новом Саду, Хајдук Вељкова 3, Нови Сад, 
са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Рок за пријављивање на кон-
курс је 15 дана од дана објављивања. 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БОШКО БУХА“

21460 Врбас, Блок Саве Ковачевића 8
тел. 021/705-100

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Дужност директора предшколске установе може 
да обавља лице које има образовање из члана 8 ст. 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, за вас-
питача или стручног сарадника, стечено: 1) на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалистич-
ке академске студије или специјалистичке струковне сту-
дије), у складу са Законом о високом образовању, почев 
од 10. септембра 2005. године; 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не, дозволу за рад, обуку и положен испит за директора 
установе и најмање пет година рада у установи након 
стеченог одговарајућег образовања; стручни сарадници, 
сходно члану 40 Закона о предшколском васпитању и обра-
зовању („Сл. гласник РС“, бр. 18/2010) јесу: педагог, психо-
лог, педагог за ликовно, музичко и физичко васпитање и 
логопед. Дужност директора може да обавља и лице које 
има одговарајуће образовање из члана 8 ст. 3 Закона о 
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основама система образовања и васпитања, за васпита-
ча, одговарајуће високо образовање на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне студије), 
студијама у трајању од три године или више образовање, 
дозволу за рад, обуку и положен испит за директора уста-
нове и најмање десет година рада у предшколској устано-
ви на пословима васпитања и образовања након стеченог 
одговарајућег образовања. Изабрани кандидат који нема 
положен испит за директора, дужан је да га положи у року 
од годину дана од дана ступања на дужност. Кандидат тре-
ба да има психичку, 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 (доказ при-
бавља установа), да има држављанство Републике Србије, 
да зна језик на коме се остварује васпитно-образовни 
рад. Кандидат уз пријаву подноси: биографију са кратким 
прегледом кретања у служби, оверену фотокопију дипло-
ме, оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту (лиценца), потврду о радном стажу, уверење о 
држављанству - не старије од шест месеци, извод из мати-
чне књиге рођених. Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве слати на 
адресу Предшколске установе „Бошко Буха“ Врбас, Блок 
Саве Ковачевића 8, 21460 Врбас, са назнаком: „За конкурс“ 
или доставити лично.

ПАНЧЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА

„МИРОСЛАВ АНТИЋ - МИКА“
26000 Панчево, Душана Петровића Шанета 11

Наставник српског језика и књижевности
са 44% радног времена, на одређено време ради 

замене одсутног запосленог преко 60 дана, а 
најкасније до 31.08.2016. године

УСЛОВИ: завршене студије другог степена - мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије, по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године, завршене основне студије у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године. Услови у погледу 
врсте образовања: професор српског језика и књижев-
ности, професор српског језика и књижевносги са општом 
лингвистиком, професор српске књижевности и језика, 
професор српске књижевности и језика са општом књи-
жевношћу, дипломирани филолог српског језика са јуж-
нословенским језицима, дипломирани филолог српске 
књижевности са јужнословенским књижевностима, про-
фесор, односно дипломирани филолог за српскохрват-
ски језик и југословенску књижевност, професор однос-
но дипломирани филолог за југословенску књижевност 
и српскохрватски језик, професор српскохрватског језика 
и опште лингвистике, професор за српскохрватски језик 
са јужнословенским језицима, професор српскохрватског 
језика са источним и западним словенским језицима, про-
фесор, односно дипломирани филолог за југословенску и 
општу књижевност, професор југословенске књижевности 
са страним језиком, дипломирани филолог за књижевност 
и српски језик, дипломирани филолог за српски језик и 
књижевност, професор српског језика и српске књижев-
ности, дипломирани компаратиста, мастер филолог - сту-
дијски програми: Српски језик и књижевност, Српска књи-

жевност и језик, Српска књижевност и језик са општом 
књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска 
филологија - српски језик и лингвистика, мастер профе-
сор језика и књижевности - студијски програми: Српски 
језик и књижевност, Српска књижевност и језик са општом 
књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска 
филологија - српски језик и лингвистика. Кандидат треба 
да има образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодо-
ва, и шест бодова праксе у школи, у складу са Европским 
системом преноса бодова. У радни однос у школи може да 
буде примљено лице које има одговарајуће образовање, 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, није осуђивано правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања, 
држављанство Републике Србије, зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс 
доставити: диплому односно уверење одговарајуће врсте 
и степена образовања (оверена фотокопија), уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци, 
оверена фотокопија), извод из матичне књиге рођених (на 
новом обрасцу), доказ о познавању српског језика (при-
знаје се диплома), доказ о стеченом образовању из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина стече-
ном на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе 
у школи, у складу са Европским системом преноса бодо-
ва. Уверење о некажњавању школа прибавља службеним 
путем. Психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима кандидата који уђу у ужи избор, врши надлеж-
на служба за послове запошљавања - доказ о испуње-
ности овог услова прибавља школа. Лекарско уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Пријаве на конкурс доставити 
на адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања 
огласа. Непотпуне и/или неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА“

26000 Панчево, Војвођанска бб
тел/факс: 013/318-859, 331-380
e-mail: svsavapancevo@sbb.rs

Наставник информатике и рачунарства
на одређено време до повратка на рад помоћника 

директора, а најдуже до 31.08.2016. године, са 30% 
норме

УСЛОВИ: општи услови прописани су чл. 8, 120 и 132 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, а посеб-
ни Правилником о степену и врсти образовања наставника 
који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
11/2012 и 15/2013). Пријаве слати на горенаведену адре-
су, у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“, са назнаком: „За конкурс“. Уз пријаву достави-
ти: оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге 
држављана (не старији од 6 месеци, оригинал или оверена 
фотокопија), извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена копија). Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.
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ПИРОТ
МЛЕКАРСКА ШКОЛА
СА ДОМОМ УЧЕНИКА

„Др ОБРЕН ПЕЈИЋ“
18300 Пирот, Николе Пашића 173

тел. 010/311-258 и 313-718 (директор)

Наставник производње хлеба
са 57% радног времена, на одређено време ради 

замене одсутне запослене

УСЛОВИ: дипломирани инжењер технолог, одсек орган-
ско-технолошки, група: биотехнолошка; дипломирани 
инжењер технолог, одсеци биохемијско и прехрамбено 
инжењерство, хемијско и биохемијско инжењерство или 
биохемијско инжењерство и биотехнологија; дипломи-
рани инжењер технолог, одсек прехрамбено инжењер-
ство, смерови угљенохидратна храна, угљенохидратна и 
сточна храна или микробиолошки процеси; дипломира-
ни инжењер технологије, смерови угљенохидратне хра-
не или микробиолошки процеси; дипломирани инжењер 
технологије, смер биохемијско и прехрамбено инжењер-
ство; дипломирани инжењер технологије хемијског и 
биохемијског инжењерства; дипломирани инжењер тех-
нологије исхране; дипломирани инжењер технологије 
врења; дипломирани инжењер прехрамбене технологије 
биљних производа; дипломирани инжењер пољопривре-
де за технологију конзервирања и врења; дипломирани 
инжењер пољопривреде за технологију ратарских про-
извода; дипломирани инжењер пољопривреде за техно-
логију биљних производа; мастер инжењер технологије, 
претходно завршене основне академске студије на сту-
дијском програму: Биохемијско инжењерство, Биотехноло-
гија, Прехрамбено инжењерство или Прехрамбена техно-
логија; мастер инжењер технологије, претходно завршене 
основне академске студије на одсеку Прехрамбена техно-
логија; мастер инжењер пољопривреде, претходно завр-
шене основне академске студије на одсеку Прехрамбена 
технологија на модулима: Технологија конзервисања и 
врења; Технологија ратарских производа или Управљање 
безбедношћу и квалитетом у производњи хране. 

Наставник енглеског језика
са 5,55% радног времена, на одређено време ради 

замене одсутне запослене

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за 
енглески језик и књижевност; мастер филолог (студијски 
програм Англистика; студијски програм или главни пред-
мет, односно профил Енглески језик и књижевност); мас-
тер професор језика и књижевности (студијски програм 
или главни предмет, односно профил Енглески језик и 
књижевност).

Наставник историје
са 20% радног времена, на одређено време ради 

замене одсутне запослене

УСЛОВИ: професор историје; дипломирани историчар; 
професор историје - географије; дипломирани историчар 
- мастер; мастер историчар. Лице које је стекло академско 
звање мастер мора имати претходно завршене основне 
академске студије историје.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: 
да имају образовање из психолошких, педагошких и мето-

дичких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодо-
ва и 6 бодова праксе у установи у складу са Европских 
системом преноса бодова; да имају психичку, 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 систе-
ма образовања и васпитања; да су држављани Републике 
Србије; да знају језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Кандидати уз пријаву прилажу: оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању, доказ о стеченом 
образовању из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стеченом на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, или доказ да је у току 
студија кандидат положио испите из педагогије и психо-
логије или доказ о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу (оригинал или оверена фотокопија), 
оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књи-
ге рођених, оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству (не старије од шест месеци), кандида-
ти који образовање нису стекли на српском језику, дос-
тављају и доказ да познају језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад (оригинал или оверена фотокопија). 
Доказ о неосуђиваности прибавља школа. Кандидати који 
уђу у ужи избор биће упућени на проверу психофизичких 
способности. Кандидат који буде изабран дужан је да пре 
закључења уговора о раду достави уверење о здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима, не старије 
од шест месеци. Пријаве се подносе лично или на горе-
наведну адресу, у року од 8 дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ПОЖ АРЕВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ”

12221 Мајиловац, Вука Караџића бб
тел. 012/674-008

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 8 
став 2, члана 59 став 2 изузетно став 6 и члана 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС“, број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутен-
тично тумачење, 68/2015), и то: да има одговарајуће 
високо образовање из члана 8 став 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број 
72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење 
и 68/2015), за наставника основне школе, педагога или 
психолога, 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. Кандидат треба да има: 
дозволу за рад за наставника, педагога или психолога, 
најмање пет година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања након стеченог одговарајућег обра-
зовања; 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 васпи-
тања; држављанство Републике Србије и да зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Изузетно, уко-
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лико се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одгова-
рајућим образовањем из члана 8 став 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања, за директора ће бити 
изабран кандидат који испуњава услове из члана 8 став 
3 Закона о основама система образовања и васпитања за 
наставника те врсте школе, све услове прописане чланом 
120 Закона, дозволу за рад и десет година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да прило-
жи: радну биографију и кратак преглед кретања у служ-
би, оверену фотокопију, не старију од 6 месеци, дипломе 
о стеченом одговарајућем високом образовању, оверену 
фотокопију, не старију од 6 месеци, уверења о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу, потврду, не 
старију од 6 месеци, да има најмање пет година рада у 
области образовања и васпитања након стеченог одгова-
рајућег образовања, уверење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 
месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверену фотокопију, не старије од 6 месеци), доказ о знању 
језика на коме се изводи образовно-васпитни рад (уколико 
одговарајуће образовање није стечено на том језику), уве-
рење да није под истрагом, нити је подигнута оптужница 
код надлежног суда (оригинал или оверену фотокопију, 
не старију од 6 месеци). Доказ о неосуђиваности и непо-
стојању дискриминаторног понашања из члана 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања прибавља школа пре доношења одлуке о избору, а 
доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене спо-
собности за рад са децом и ученицима кандидат је дужан 
да достави пре закључења уговора о раду. Напомена: уве-
рење о положеном испиту за директора се не прилаже, 
али је кандидат који буде изабран за директора школе 
дужан да испит положи у року и под условима прописа-
ним Законом о основама система образовања и васпитања 
или другим актом који пропише министар просвете, науке 
и технолошког развоја. Рок за пријављивање на конкурс 
је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Пријаве са доказима о испуњавању услова слати 
на горенаведену адресу, у затвореним ковертама, са наз-
наком: „За конкурс за директора школе“, поштом или пре-
дати лично. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
на телефон школе: 012/674-008. 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ“

12000 Пожаревац, Вука Караџића 1
тел. 012/210-308

Референт за опште послове
на одређено време ради замене запослене преко 60 

дана

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, општи или друштве-
ни смер или IV степен стручне спреме економске струке, 
1 година радног искуства у струци, поседовање психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом и уче-
ницима, поседовање држављанства Републике Србије; да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-

матрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која садр-
жи: доказ о држављанству Републике Србије (уверење о 
држављанству или извод из матичне књиге рођених - ори-
гинали или оверене копије) и оверени препис или овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом образовању. Пријаве 
послати на адресу: Предшколска установа „Љубица Вре-
балов“ Пожаревац, Вука Караџића 1, са назнаком: „За кон-
курс“. Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
директора и секретара предшколске установе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МОША ПИЈАДЕ“
12311 Мало Црниће

тел. 012/280-012

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из члана 
59 члана 8 став 2 и члана 120 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 
52/11, 55/13, 35/15 и 68/15), и то: да имају одговарајуће 
образовање из члана 8 став 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 
52/11, 55/13, 35/15 и 68/15) за наставника те врсте школе 
и подручја рада (основна школа), за педагога и психолога; 
чланом 8 став 2 наведеног закона је предвиђено да настав-
ник и стручни сарадник јесте лице које је стекло одгова-
рајуће високо образовање: а) на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије), по пропи-
су који уређује високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године, б) на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; да имају доз-
волу за рад; да имају обуку и положен испит за директора 
установе (програм обуке за директора школе и Правилник 
о полагању испита за директора нису донети, па ће иза-
брани кандидат бити у обавези да положи испит за дирек-
тора у року од годину дана од дана ступања на дужност, 
односно од дана када се испуне за то законски услови - 
донет подзаконски акт); најмање пет година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; да имају психичку, 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 систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 
52/11, 55/13, 35/15 и 68/15); да имају држављанство Репу-
блике Србије; да знају језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидати треба да доставе пријаву на 
конкурс, која треба да садржи: биографске податке, подат-
ке о кретању у служби или радном односу, као и подат-
ке о томе које резултате односно постигнућа је кандидат 
постигао током рада; оригинал уверење о држављанству 
издато у претходних 6 месеци или оверену фотокопију 
истог; оригинал или оверену фотокопију дипломе којом се 
доказује да има одговарајуће образовање; оригинал или 
оверену фотокопију лиценце, односно уверења о поло-
женом стручном испиту за наставника односно психолога 
или педагога; оригинал или оверену фотокопију потврде 
да има најмање пет година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања (потврда мора да садржи назив послодавца, 
делатност којом се бави, радно место на које је кандидат 
био распоређен и време трајања рада из области образо-
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вања и васпитања, да буде потписана и оверена печатом 
послодавца који издаје потврду); уколико кандидат није 
стекао средње, више или високо образовање на српском 
језику, у обавези је да достави доказ да је положио испит 
из српског језика по програму одговарајуће високошколске 
установе; оквирни план рада за време мандата; доказ да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси се пре 
закључења уговора о раду, и то у оригиналу издатом у 
последњих 6 месеци или овереној фотокопији истог. Доказ 
да кандидат испуњава услове из члана 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања, а 
који се односи на неосуђиваност за кривична дела наведе-
на у тој одредби закона, прибавља школа. Доказ да имају 
положен испит за директора кандидати не достављају, 
јер нису испуњени законски услови, те ће се доказ тра-
жити након што се донесе подзаконски акт којим се ова 
материја регулише. Рок за пријављивање на конкурс је 
15 дана од дана објављивања у публикацији НСЗ „Посло-
ви“. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у 
разматрање. Фотокопије докумената које нису оверене од 
стране надлежног органа (суда, органа општинске - град-
ске управе) неће се узимати у обзир. Пријаве са потребном 
документацијом доставити лично, у затвореној коверти, са 
назнаком: „За конкурс“ или послати на адресу: Основна 
школа „Моша Пијаде“, 12311 Мало Црниће.

ПРОКУПЉЕ
ГИМНАЗИЈА

18430 Куршумлија, Карађорђева 2
тел. 027/389-020

Професор психологије
са 2 наставна часа (10% радног времена), на 

одређено време ради замене одсутне запослене 
преко 60 дана

Стручни сарадник - психолог
за 80% радног времена, на одређено време ради 

замене одсутне запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: дипломирани психолог, професор психологије, 
дипломирани школски психолог - педагог, дипломирани 
психолог, смер школско-клинички, дипломирани психолог 
- мастер и мастер психолог. Поред општих кандидати тре-
ба да испуњавају и следеће услове: да имају одговарајуће 
образовање из члана 8 став 2 и 4 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број: 72/09, 
52/11, 55/13, 35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015) 
и Правилника о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“ 15/13); да имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања (доказ при-
бавља школа); да су држављани РС; да знају језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. У складу са чланом 
130 став 4 Закона о основама система образовања и вас-
питања, психолошку процену способности за рад са децом 
и ученицима врши надлежна служба за послове запошља-
вања, применом стардандизованих поступака. Уз пријаву 
доставити доказе о испуњавању услова, у оригиналу или 
оверене фотокопије: извод из матичне књиге рођених, 
диплому о степену стручне спреме, уверење о држављан-
ству, лекарско уверење (подноси се пре закључивања уго-
вора о раду). Уколико кандидат није стекао образовање на 

српском језику у обавези је да достави доказ да је положио 
испит из српског језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе. Пријаве доставити на адресу школе, 
у року од 8 дана од дана објављивања.

ИСПРАВКА КОНКУРСА
ОСНОВНА ШКОЛА

„СТОЈАН НОВАКОВИЋ“
18420 Блаце, Вука Караџића бб

тел. 027/371-373

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 
16.12.2015. године, за радно место: секретар шко-
ле, мења се у делу који се односи на дужину анга-
жовања, тако што уместо: на одређено време до 
повратка запосленог са боловања, треба да стоји: 
до повратка запосленог са јавне функције. 

СОМБОР
ОСНОВНА ШКОЛА

„КИШ ФЕРЕНЦ“
25222 Телечка, Трг ослобођења 2

тел. 025/864-023

Наставник музичке културе
на мађарском наставном језику, са 5 часова недељно 

(25% радног времена), на одређено време до 
повратка запослене са породиљског одсуства и 

одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме - високо образовање 
(члан 8 Закона о основама система образовања и васпи-
тања); стручна спрема у складу са Правилником о врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 
15/2013); доказ о знању мађарског језика (завршено 
средње, више, високо образовање на мађарском језику 
или потврда високошколске установе о знању мађарског 
језика).

Наставник хемије
на мађарском наставном језику, са 4 часа недељно 

(20% радног времена), на одређено време до 
повратка одсутне запослене

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме - високо образовање 
(члан 8 Закона о основама система образовања и васпи-
тања); стручна спрема у складу са Правилником о врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 
15/2013); доказ о знању мађарског језика (завршено 
средње, више, високо образовање на мађарском језику 
или потврда високошколске установе о знању мађарског 
језика).

Наставник српског језика
у одељењима на мађарском наставном језику, са 
18 часова недељно (100% радног времена), на 
одређено време до повратка одсутне запослене

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме - високо образовање 
(члан 8 Закона о основама система образовања и васпи-
тања); стручна спрема у складу са Правилником о врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 
15/2013); доказ о знању мађарског језика (завршено 
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средње, више, високо образовање на мађарском језику 
или потврда високошколске установе о знању мађарског 
језика).

Наставник енглеског језика у другом 
циклусу основног образовања и васпитања

са 8 часова недељно (44% радног времена), у 
одељењу на мађарском наставном језику, на 

одређено време ради замене одсутне запослене 
преко 60 дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме - високо образовање 
(члан 8 Закона о основама система образовања и васпи-
тања) - дипломирани филолог англиста - мастер, про-
фесор односно дипломирани филолог за енглески језик 
и књижевност; стручна спрема у складу са правилником 
о врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, 
бр. 11/2012, 15/2013); доказ о знању мађарског језика 
(завршено средње, више, високо образовање на мађарс-
ком језику или потврда високошколске установе о знању 
мађарског језика).

Наставник енглеског језика у првом 
циклусу основног образовања и васпитања

са 8 часова недељно (40% радног времена), у 
одељењима на мађарском наставном језику, на 
одређено време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме - високо образовање 
(члан 8 Закона о основама система образовања и васпи-
тања); одговарајуће образовање према члану 2 став 2 
Правилника о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - 
Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013); доказ о знању 
мађарског језика (завршено средње, више, високо обра-
зовање на мађарском језику или потврда високошколске 
установе о знању мађарског језика).

Наставник енглеског језика у првом 
циклусу основног образовања и васпитања

са 4 часа недељно (20% радног времена), у 
одељењима на српском наставном језику, на 

одређено време ради замене одсутне запослене 
преко 60 дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме - високо образовање 
(члан 8 Закона о основама система образовања и васпи-
тања); одговарајуће образовање према члану 2 став 2 
Правилника о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - 
Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013); доказ о знању 
српског језика (завршено средње, више, високо образо-
вање или потврда о положеном испиту из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске установе).

ОСТАЛО: држављанство Републике Србије; 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; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да има образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодо-
ва и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова. Уз пријаву на конкурс кандида-

ти, уз кратку биографију, прилажу: уверење о држављан-
ству Републике Србије; оверен препис - фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању; уверење са факултета да имају 
образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина (члан 8 став 4 и члан 121 тачка 10 Закона о 
основама система образовања и васпитања, „Сл. гласник 
РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 68/15); доказ о знању јези-
ка. Школа прибавља доказ о провери психолошких спо-
собности кандидата за рад са децом и ученицима и доказ 
да лице није осуђивано. Лекарско уверење о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима подноси се пре закључивања уговора 
о раду. Пријаве на конкурс достављају се поштом на адре-
су школе, у року од 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА

„СЛОБОДАН САВКОВИЋ“
22305 Стари Бановци, Грчка 31

тел. 022/351-214

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе мора да испуњава 
следеће услове: да има одговарајуће високо образовање 
у складу са чл. 59, 8 став 2 и 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије), у складу 
са Законом о високом образовању, почев од 10. септем-
бра 2005. године, или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; да има 
дозволу за рад (лиценцу) за наставника, педагога или 
психолога, односно положен стручни испит; најмање пет 
година радног искуства у установи образовања и васпи-
тања након стеченог одговарајућег високог образовања; 
да има држављанство Републике Србије; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања; да зна 
језик на коме се изводи образовно-васпитни рад у школи. 
Кандидат изабран за директора школе дужан је да положи 
испит за директора сходно условима прописаним чл. 59 
Закона о основама система образовања и васпитања. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: оверен пре-
пис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању, оверен препис или оверену фотокопија уверења о 
положеном стручном испиту, односно лиценци, уверење 
о држављанству Републике Србије, извод из матичне књи-
ге рођених, биографију са кратким прегледом кретања у 
служби и предлогом програма рада директора школе за 
време мандата, потврду да има најмање пет година рада у 
области образовања и васпитања, доказ о знању језика на 
којем се изводи образовно-васпитни рад у школи (уколи-
ко одговарајуће образовање није стечено на том језику), 
доказ о неосуђиваности и доказ о непостојању дискрими-
наторног понашања кандидата прибавља школа, доказ 
о поседовању психичке, физичке и здравствене способ-
ности. Програм обуке за директора школе и Правилник 
о полагању испита за директора школе нису донети, па 
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ће изабрани кандидат бити у обавези да у законском року 
положи испит за директора школе. Доказе о испуњавању 
услова доставити у оригиналу или овереним фотокопија-
ма, не старијим од 6 месеци. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве се неће узети у разматрање. Рок за подно-
шење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Информације о конкурсу могу се добити путем телефона: 
022/351-214. Пријаве са потребним документима слати на 
горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс за директо-
ра школе“, или предати непосредно секретару школе.

ОСНОВНА ШКОЛА „22. ЈУЛ“
22325 Крчедин, Наде Јаношевић 4

тел/факс: 022/500-307

Дипломирани правник - секретар школе
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном зани-
мању. Кандидат треба да испуњава услове из чл. 8 и чл. 
120 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013 и 35/2015): 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву за 
учешће на конкурсу учесници су дужни да доставе ори-
гинале или оверене копије следећих докумената: дипло-
му, уверење о држављанству и извод из матичне књиге 
рођених. Лекарско уверење изабрани кандидат је дужан 
да достави пре закључења уговора о раду, а уверење о 
некажњавању прибавља школа по службеној дужности. 
Рок за пријем пријава је 8 дана од дана објављивања огла-
са. Пријаве се подносе лично или путем поште на горена-
ведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати.

ОШ „ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ“
22400 Рума, Главна 71

тел. 022/473-560

Школски психолог
на одређено време до истека мандата директора 

школе, а најдуже до 16.10.2019. године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање (про-
фесор психологије, дипломирани психолог - општи смер 
или смер школске психологије, дипломирани школски пси-
холог, педагог, дипломирани школско-клинички психолог, 
дипломирани психолог, мастер психолог, дипломирани 
психолог - мастер (напомена: лица која су стекла академ-
ско звање мастер, односно дипломирани мастер, треба да 
поседују најмање 30 ЕСПБ бодова из развојно-педагошких 
предмета), стечено на: 1) студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке студије или спе-
цијалистичке струковне студије), по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; 
2) на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Напомена: лице из тачке 
2 мора да има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са ЕСПБ 

(чл. 8 став 4 Закона о основама система образовања и вас-
питања); лице које је у току студија положило испите из 
педагогије и психологије или је положило стручни испит, 
односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање 
из чл. 8 став 4 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011, 55/2013, 
35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015); да поседује пси-
хичку, физичку и здравствену способност са 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.

ОСТАЛО: Поред молбе са кратком биографијом и радним 
искуством, кандидати подносе следећа документа којима 
доказују испуњавање тражених услова: диплому о струч-
ној спреми (оригинал или оверена фотокопија, лица која 
имају академско звање мастер, односно диломирани - мас-
тер подносе и додатак дипломи издат од стране факул-
тета, као доказ да поседују најмање 30 ЕСПБ бодова из 
развојно-педагошких предмета); одговарајуће лекарско 
уверење које није старије од 6 месеци (подноси се пре 
закључивања уговора о раду); уверење о испуњавању 
услова из чл. 120 став 1 тачке 3 ЗОСОВ прибавља устано-
ва; уверење о држављанству (не старије од шест месеци, 
оригинал или оверена фотокопија); извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал или оверена фотокопија, не старија 
од 6 месеци). Кандидати ће бити упућени на претходну 
проверу психофизичких способности, у складу са законом. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огла-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Сва потребна обавештења могу се добити од 
секретара школе, тел. 022/473-560. Пријаве са потребном 
документацијом о испуњености услова подносе се на адре-
су школе, са назнаком: „За конкурс“.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ПЕТАР КРАНЧЕВИЋ“

22000 Сремска Митровица, Житна пијаца 28
тел/факс: 022/639-061

Наставник виолине
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење виолиниста; 
дипломирани музичар - виолиниста; академски музичар 
виолиниста; мастер музички уметник, професионални ста-
тус - виолиниста.

Наставник клавира
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење пијаниста; 
дипломирани музичар - пијаниста; академски музичар 
пијаниста; мастер музички уметник, професионални ста-
тус - клавириста.

Клавирски сарадник - корепетитор
на одређено време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана

УСЛОВИ: према врсти стручне спреме: дипломирани музи-
чар, усмерење пијаниста; дипломирани музичар - пија-
ниста; дипломирани музичар - оргуљаш; дипломирани 
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музичар - чембалиста; академски музичар пијаниста; ака-
демски музичар оргуљаш; академски музичар чембалиста; 
мастер музички уметник, професионални статус - клави-
риста, оргуљаш или чембалиста.
ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава и остале услове: 
да има одговарајуће високо образовање у складу са чла-
ном 8 став 2 и 4 и чланом 120 став 1 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 39/2015 и 68/2015) и 
одредбама Правилника о врсти стручне спреме наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада култура, уметност и јавно инфор-
мисање („Службени гласник РС - Просветни гласник“, 
број 16/2015), Правилника о степену и врсти образовања 
наставника у основној музичкој школи („Службени гласник 
РС - Просветни гласник“, број 18/2013), одговарајуће обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи, у складу са ЕСПБ, осим лица 
која су у току студија положила испите из педагогије и пси-
хологије или су положила стручни испит, односно испит за 
лиценцу; да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима (проверу психолошке 
способности за кандидате из ужег избора, који испуњавају 
услове у погледу врсте стручне спреме, а који су се бла-
говремено и са потпуном документацијом пријавили на 
конкурс, вршиће надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака); да канди-
дат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (доказ прибавља школа 
по службеној дужности); да има држављанство Републике 
Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Наведени услови се доказују приликом пријема 
у радни однос и проверавају се у току рада. Доказ о стече-
ном образовању, држављанство и доказ да кандидат зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад се под-
носе уз пријаву на конкурс, доказ да има психичку, физич-
ку и здравствену способност - након добијања одлуке о 
избору, а пре закључења уговора о раду, док доказ о неос-
уђиваности прибавља школа по службеној дужности. При-
ликом пријаве на конкурс кандидат је дужан да приложи 
следеће доказе: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, доказ о испуњености услова из члана 8 став 
4 Закона о основама система образовања и васпитања, 
оверену фотокопију додатка дипломи из ког се види да је 
кандидат положио испите из педагогије и психологије или 
потврду факултета да је кандидат положио ове испите, 
односно оверену фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту или испиту за лиценцу, посебно лекарско уве-
рење за рад са децом и ученицима, које се подноси после 
добијања одлуке о избору кандидата, а пре закључења 
уговора о раду, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству, диплома, односно сведочанство заврше-
не средње школе из које, односно кога се може утврдити 
да је настава похађана на српском језику и уверење суда 
да се против кандидата не води поступак. Сви докази који 
се прилажу уз пријаву на конкурс морају бити оригинали 
или оверене фотокопије. По завршеном конкурсу докумен-
тација се не враћа. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Лице за кон-
такт: Наташа Мандић, дипломирани правник. Пријаве са 
потребном документацијом слати на адресу школе. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОШ „ДУШАН ЈЕРКОВИЋ“
22400 Рума, Главна 69
тел/факс: 022/472-035

Секретар школе
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

којем мирују права и обавезе из радног односа

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани прав-
ник - мастер или дипломирани правник који је стекао 
образовање на основним студијама у трајању од најмање 
четири године; здравствена способност, у складу са зако-
ном; 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. Кандидат уз пријаву на конкурс 
подноси следећа документа: пријаву са кратком биогра-
фијом и доказима о испуњености услова у погледу врсте 
и степена стручне спреме - оригинал, односно оверена 
фотокопија дипломе о звању и степену стручне спреме; 
оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књи-
ге рођених; оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци). 
Доказ о здравственој способности подноси се пре закљу-
чивања уговора о раду, а уверење да кандидат није осуђи-
ван прибавља установа. 

Наставник физичког васпитања
са 9 наставних часова недељно, односно 18 радних 

сати недељно (45% норме), на одређено време ради 
замене одсутног запосленог којем мирују права и 

обавезе из радног односа

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, стечено образо-
вање на студијама другог степена (дипломске академске 
студије - мастер, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о 
високом образовању, почев од 10. септембра 2005. годи-
не, односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; одговарајуће образо-
вање: професор физичког васпитања; професор физичке 
културе; дипломирани педагог физичке културе; професор 
физичког васпитања - дипломирани тренер са назнаком 
спортске гране; професор физичког васпитања - дипломи-
рани организатор спортске рекреације; професор физич-
ког васпитања - дипломирани кинезитерапеут; дипло-
мирани професор физичког васпитања и спорта; мастер 
професор физичког васпитања и спорта; мастер професор 
физичког васпитања и кинезитерапије; професор физич-
ког васпитања и спорта; мастер физичког васпитања и 
спорта; да лице има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; држављанство Републике Србије. Канди-
дат подноси: пријаву са кратком биографијом и доказима 
о испуњености услова у погледу врсте и степена стручне 
спреме - оригинал, односно оверена фотокопија дипломе 
о звању и степену стручне спреме; оригинал или оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених; оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављанству Репу-
блике Србије (не старије од 6 месеци). Кандидати ће бити 
упућени на претходну проверу психофизичких способ-
ности, у складу са законом. Доказ о здравственој способ-
ности подноси се пре закључивања уговора о раду. Уве-
рење да кандидат није осуђиван прибавља установа. 
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Посао се не чека, посао се тражи

Наставник ликовне културе
са 19 наставних часова недељно, односно 38 радних 
сати (90% норме), на одређено време ради замене 

одсутног запосленог којем мирују права и обавезе из 
радног односа

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, стечено образо-
вање на студијама другог степена (дипломске академске 
студије - мастер, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије), у складу са Зако-
ном о високом образовању, почев од 10. септембра 2005. 
године, односно на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; одговарајуће 
образовање: дипломирани сликар; академски сликар - 
ликовни педагог; академски графичар - ликовни педагог; 
академски вајар - ликовни педагог; дипломирани сликар 
- професор ликовне културе; дипломирани графичар - 
професор ликовне културе; дипломирани вајар - профе-
сор ликовне културе; дипломирани графички дизајнер - 
професор ликовне културе; дипломирани уметник нових 
ликовних медија - професор ликовне културе; дипломи-
рани уметник фотографије - професор ликовне културе; 
дипломирани сликар - професор; дипломирани вајар; 
дипломирани вајар - професор; дипломирани графички 
дизајнер; дипломирани архитекта унутрашње архитекту-
ре; дипломирани сликар зидног сликарства; дипломирани 
графичар; дипломирани графичар - професор; професор 
ликовних уметности; наставник ликовне уметности; мас-
тер ликовни уметник; мастер примењени уметник; мас-
тер конзерватор и рестауратор; мастер дизајнер; лице 
са завршеним факултетом ликовних уметности; лице са 

завршеним факултетом примењених уметности; лице са 
завршеним факултетом примењених уметности и дизајна; 
да лице има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђивано правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; држављанство Републике Србије. Кандидат у 
пријави на конкурс подноси следећа документа: пријаву 
са кратком биографијом и доказе о испуњености услова у 
погледу врсте и степена стручне спреме - оригинал, однос-
но оверена фотокопија дипломе о звању и степену стручне 
спреме; оригинал или оверену фотокопију извода из мати-
чне књиге рођених; оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци). Кандидати ће бити упућени на претходну 
проверу психофизичких способности у складу са законом. 
Доказ о здравственој способности подноси се пре закљу-
чивања уговора о раду. Уверење да кандидат није осуђи-
ван прибавља установа.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања огласа у публикацији „Послови“. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Сва 
потребна обавештења могу се добити у секретаријату 
школе, телефон: 022/472-035. Пријаве са потребном доку-
ментацијом о испуњавању услова подносе се на адресу 
школе, са назнаком: „За конкурс“.

ШАБАЦ
ШКОЛА ПРИМЕЊЕНИХ
УМЕТНОСТИ ШАБАЦ

15000 Шабац, Добропољска 5
тел. 015/342-174

Професор српског језика и књижевности
са 78% радног времена, на одређено време до 

повратка одсутног запосленог

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; професор, однос-
но дипломирани филолог за српскохрватски језик и југо-
словенску књижевност; професор, односно дипломирани 
филолог за југословенску књижевност и српскохрватски 
језик; професор, односно дипломирани филолог за југо-
словенску књижевност и општу књижевност; професор 
југословенске књижевности са страним језиком; професор 
српског језика и књижевности; професор српске књижев-
ности и језика; професор српске књижевности и језика 
са општом књижевношћу; дипломирани филолог за књи-
жевност и српски језик; дипломирани филолог за српски 
језик и књижевност; дипломирани филолог српског јези-
ка са јужнословенским језицима; професор југословенске 
књижевности и српског језика; мастер професор језика 
и књижевности (студијски програми: Српски језик и Срп-
ска књижевност); мастер професор језика и књижевности 
(србиста) (студијски програм Српска филологија: српски 
језик и лингвистика); мастер професор језика и књижев-
ности (србиста) (студијски програми: Српска књижевност; 
Српска књижевност и језик); мастер филолог (студијски 
програм Филологија, модули: Српски језик и Српски језик 
и компаративна књижевност); мастер филолог (студијски 
програм Српски језик и књижевност).
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Професор енглеског језика
на одређено време до повратка одсутног запосленог

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор, односно 
дипломирани филолог за енглески језик и књижевност.

Професор енглеског језика
са 50% радног времена, на одређено време до 

повратка одсутног запосленог

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор, односно 
дипломирани филолог за енглески језик и књижевност.

ОСТАЛО: Кандидат поред општих услова прописаних чл. 
24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), треба да испуњава и посеб-
не услове прописане чланом 120 став 1 тач. 1, 2, 3, 4 и 
5 и чланом 8 став 2, 3 и 4 (мора да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено 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), Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13 и 68/2015), 
посебне услове из Правилника о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама („Службени гласник РС - Просветни 
гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 3/99, 6/01, 3/03, 
8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 5/11, 8/11 
и 9/13).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању, доказ о испуња-
вању услова из члана 121 став 7 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
бр. 72/09, 52/11, 55/13 и 68/2015), да је кандидат стекао 
високо образовање на језику на ком се остварује обра-
зовно-васпитни рад или је положио испит из тог језика по 
програму одговарајуће високошколске установе (оригинал 
или оверена фотокопија); оригинал или оверену фотоко-
пију доказа да има образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова (уверење одгова-
рајуће високошколске установе или доказ о положеним 
испитима из педагогије и психологије у току студија или 
доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за 
лиценцу); уверење о држављанству (оригинал или овере-
ну копију, не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге 
рођених, краћу биографију. Кандидат који буде изабран 
дужан је да пре закључења уговора о раду достави уве-
рење о психичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима, не старије од 6 месеци. Право учешћа 
на конкурсу има кандидат који није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања, о чему ће школа прибавити доказе по службе-
ној дужности од МУП-а, за изабраног кандидата. Проверу 
психофизичких способности за рад са децом и ученицима 
вршиће Национална служба за запошљавање, применом 
стандардизованих поступака, а пре доношења одлуке о 
избору. На психофизичку проверу ће бити упућени само 
кандидати који уђу у ужи избор. Неоверене фотокопије 
наведених докумената неће бити разматране. Пријаве на 
конкурс слати на горенаведену адресу.

УЖИЦЕ
ЕКОНОМСКА ШКОЛА

31000 Ужице, Трг Светог Саве 6
тел. 031/513-383

Наставник логике са етиком
са 10% радног времена - 2 часа, на одређено време 

ради замене одсутне запослене преко 60 дана

Наставник екологије
са 10% радног времена - 2 часа, на одређено време 

до краја школске године

Наставник француског језика
са 22,22% радног времена - 4 часа, на одређено 

време до краја школске године

Наставник грађанског васпитања
са 20% радног времена - 4 часа, на одређено време 

до краја школске године

Наставник економске групе предмета
са 40% радног времена - 8 часова, на одређено 

време до краја школске године

УСЛОВИ: да је кандидат стекао одговарајуће високо обра-
зовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије, специјалис-
тичке струковне студије), по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10.09.2005. године или на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; 
кандидат треба да испуњава услове у погледу врсте стру-
чне спреме предвиђене Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада еконо-
мија, право и администрација; 1а) да испуњава услове 
из члана 8 став 4 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13 и 
68/14), односно да има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломирања, од 
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу 
са ЕСПБ; 2) да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3) да 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) држављанство РС; 5) да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву 
приложити доказе: диплому о стеченом образовању 
(оверена фотокопија), уверење о држављанству (овере-
на фотокпија), доказ о испуњености услова из тачке 1а. 
Доказ о испуњености услова из тачке 2 подноси кандидат 
који буде изабран, пре закључења уговора о раду. Доказ 
из тачке 3 прибавља школа. Пријаве на конкурс са потпу-
ном документацијом доставити на адресу. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Наука и образовање
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ГИМНАЗИЈА „ЈОСИФ ПАНЧИЋ”
Бајина Башта, Вука Караџића 32

e-mail: gjosifpancic@open.telekom.rs

Наставник немачког језика
на одређено време до 12 месеци, могућност 

заснивања радног односа на неодређено време

УСЛОВИ: дипломирани филолог за немачки језик; мастер 
филолог за немачки језик; без обзира на радно искуство. 
Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу своје радне 
биографије да доставе мејлом или путем поште на горе-
наведену адресу послодавца. Лице за контакт: Радован 
Гавриловић.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

„ДУШАН ЈЕРКОВИЋ“
31000 Ужице, Трг Светог Саве 22

тел. 031/513-148

Оглас објављен дана 28.10.2015. године у публика-
цији „Послови“, поништава се у целости.

ВРШАЦ
ОШ „МАРА ЈАНКОВИЋ”

26349 Кусић, Трг палих бораца 1
тел. 013/ 859-036

e-mail: araskovb@ptt.rs

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које 
испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег 
високог образовања из члана 8 став 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени гласник 
Републике Србије“, број 72/09, 52/11 и 55/13), стеченог 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), у складу са Законом о високом обра-
зовању, почев од 10. септембра 2005. године за наставни-
ка основне школе, педагога и психолога или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године, за наставника основне школе, педагога или 
психолога; поседовање дозволе за рад (лиценца); поседо-
вање психичке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима; поседовање држављанства Репу-
блике Србије; да није осуђивано правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања; да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски 
језик); обука и положен испит за директора установе; нај-
мање 5 година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: извод из матичне књи-
ге рођених (на новом обрасцу), уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од шест месеци), оверен 
препис - фотокопију дипломе о стеченом образовању, ове-
рен препис - фотокопију документа о положеном испиту 
за лиценцу, односно стручном испиту, потврду о радном 
искуству, преглед кретања у служби са биографским пода-
цима (обавезно), доказе о својим стручним и организа-
ционим способностима (необавезно), доказ да је кандидат 

средње, више или високо образовање стекао на језику на 
коме се изводи образовно-васпитни рад (диплома) или да 
је положио испит из тог језика по програму одговарајуће 
високошколске установе. Уверење о некажњавању по 
службеној дужности прибавља школа, у складу са чланом 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања, а доказ о психичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) 
доставља кандидат који је одлуком школског одбора 
изабран, ради достављања документације Покрајинском 
секретаријату за образовање. Испит за директора школе 
изабрани кандидат у обавези је да положи у законском 
року, након доношења подзаконског акта од стране мини-
стра просвете. Сва документа морају да буду у оригиналу 
или овереној фотокопији и не враћају се кандидатима. Рок 
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријаве са документацијом слати на горена-
ведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара школе и 
путем телефона: 013/859-036.

ЗРЕЊАНИН
ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА „9. МАЈ”

Зрењанин, Народне омладине 16

Основно образовање и васпитање

Наставник дефектолог
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: да је кандидат стекао одговарајуће високо обра-
зовање за извођење разредне наставе у основној школи 
за образовање ученика са сметњама у развоју - ментално 
ометених: 1) 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; 
2) на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године; лица из става 1 тачке 1) и 2) 
морају да имају образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова.

Средње образовање и васпитање

Наставник индивидуалне наставе - 
корективни рад

са 90% радног времена, на одређено време ради 
замене одсутног запосленог преко 60 дана, а 

најдуже до 31.08.2016. године

УСЛОВИ: да је кандидат стекао одговарајуће високо обра-
зовање за извођење наставе и других облика образов-
но-васпитног рада у стручним школама за ученике лако 
ментално ометене у развоју: 1) на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије), по пропи-
су који уређује високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године; 2) на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; лица из става 
1 тачке 1 и 2 морају да имају образовање из психолошких, 
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педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломи-
рања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом преноса бодова.

Подручје рада текстилство и кожарство

Наставник теоријске наставе - предмет: 
Технологија шивења, образовни профил: 

конфекцијски шивач
са 10% радног времена, на одређено време ради 

замене одсутног запосленог преко 60 дана, а 
најдуже до 31.08.2016. године

УСЛОВИ: дипломирани инжењер технологије текстил-
не конфекције; инжењер технологије за текстилну кон-
фекцију; дипломирани инжењер за текстилно инжењер-
ство, односно дипломирани инжењер технологије 
текстилног инжењерства; дипломирани инжењер тех-
нолог, одсеци текстилно инжењерство или текстилни; 
дипломирани инжењер текстилне технологије, смерови 
механичко-текстилни или хемијско-текстилни; дипломи-
рани инжењер технологије, одсек текстилно инжењер-
ство; дипломирани инжењер текстилно-машинске 
струке; дипломирани инжењер за текстилно инжењер-
ство текстилно-машинске струке, односно дипломирани 
инжењер за текстилно инжењерство - текстилно-машин-
ска струка; дипломирани текстилни инжењер за дизајн и 
пројектовање текстила и одеће; дипломирани инжењер 
текстилног инжењерства - информатичке струке. Настав-
ници, поред стручне спреме предвиђене у алинеји 1-10 
морају поседовати стручну дефектолошку оспособљеност 
или стручну спрему дипломираног дефектолога, дипломи-
рани дефектолог за методику наставе за предмете у под-
ручју рада текстилство и кожарство. Лица поред стручне 
спреме предвиђене у алинеји 1-11 морају да имају обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова.

Наставник практичне наставе
са 40% радног времена, на одређено време ради 

замене одсутног запосленог преко 60 дана, а 
најдуже до 31.08.2016. године

УСЛОВИ: дипломирани дефектолог; олигофренолог са 
савладаним програмом методике предмета у подручју 
рада текстилство и кожарство; дипломирани инжењер 
технологије текстила; дипломирани инжењер техноло-
гије текстилне конфекције; инжењер технологије, смер 
производња обуће; инжењер технологије, смер галан-
терија и конфекција; инжењер технологије текстила; 
дипломирани инжењер технологије, одсек текстилно 
инжењерство; дипломирани инжењер технолог, одсе-
ци текстилно инжењерство или текстилни; дипломирани 
текстилни инжењер за дизајн и пројектовање текстила 
и одеће; дипломирани инжењер за текстилно инжењер-
ство текстилно-машинске струке, односно дипломирани 
инжењер за текстилно инжењерство - текстилно-машин-
ска струка, дипломирани инжењер текстилно-машин-
ске струке; текстилни инжењер за одевну технологију; 
инжењер технологије за текстилну конфекцију; текстилни 
инжењер, смерови конфекцијски, конфекцијско-текстилни 
и конфекцијско-трикотажни; текстилни инжењер, моделар 

конструктор; инжењер технологије за производњу кожне 
галантерије; инжењер технологије за обраду и прераду 
коже и крзна, смер производња обуће; инжењер за индус-
трију обуће, одсек технолошки, смер обућарски; инжењер 
технологије, смер кожнопрерађивачки, група производња 
обуће; инжењер технологије, смер галантерија и конфек-
ција; инжењер технологије за производњу кожне галан-
терије и конфекције; инжењер технологије, смер про-
изводња кожне галантерије; инжењер технологије за 
обраду и прераду коже и крзна, смер производња кожне 
галантерије и конфекције; инжењер за индустрију кожне 
галантерије; инжењер технологије, смер кожнопрерађи-
вачки, група производња коже и крзна; инжењер техноло-
гије за производњу кожне конфекције; лице са стеченим 
средњим образовањем и положеним специјалистичким 
испитом за образовни профил у подручју рада текстилство 
и кожарство. Наставници практичне наставе, поред стру-
чне спреме предвиђене у алинеји 2-26 морају поседовати 
стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему 
дипломираног дефектолога. Лица, поред стручне спреме 
предвиђене у алинеји 1- 27 морају да имају образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено 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.

Подручје рада Машинство и обрада метала

Наставник теоријске наставе, предмет: 
Основе машинства

са 10% радног времена, на одређено време ради 
замене одсутног запосленог преко 60 дана, а 

најдуже до 31.08.2016. године

УСЛОВИ: дипломирани инжењер машинства; професор 
машинства. Наставници поред стручне спреме предвиђене 
у алинеји 1 и 2 морају поседовати стручну дефектолошку 
оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефе-
ктолога, дипломирани дефектолог за методику наставе 
за предмете у подручју рада машинство и обрада метала. 
Лица поред стручне спреме предвиђене у алинеји 1 до 3 
морају да имају образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова.

Наука и образовање

Подршка
запошљавању
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Наставник теоријске наставе, предмет: 
Материјали и обрада метала

са 30% радног времена, на одређено време ради 
замене одсутног запосленог преко 60 дана, а 

најдуже до 31.08.2016. године

УСЛОВИ: дипломирани инжењер технологије, група неор-
ганско-технолошка; дипломирани инжењер машинства, 
професор машинства, дипломирани инжењер металургије. 
Наставници, поред стручне спреме предвиђене у алинеји 
1 до 4, морају поседовати стручну дефектолошку оспо-
собљеност или стручну спрему дипломираног дефектоло-
га, дипломирани дефектолог за методику наставе за пред-
мете у подручју рада машинство и обрада метала. Лица 
поред стручне спреме предвиђене у алинеји 1 до 5 морају 
да имају образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодо-
ва и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова.

Наставник теоријске наставе, предмет: 
Техничко цртање са машинским 

елементима
са 10% радног времена, на одређено време ради 

замене одсутног запосленог преко 60 дана, а 
најдуже до 31.08.2016. године

УСЛОВИ: дипломирани инжењер машинства; професор 
машинства; дипломирани педагог општетехничког обра-
зовања. Наставници поред стручне спреме предвиђене у 
алинеји 1 до 3 морају поседовати стручну дефектолошку 
оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефе-
ктолога, дипломирани дефектолог за методику наставе 
за предмете у подручју рада машинство и обрада метала. 
Лица поред стручне спреме предвиђене у алинеји 1 до 4 
морају да имају образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова.

ОСТАЛО: Поред општих услова за пријем у радни однос 
прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник 
РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), кандидат треба 
да испуњава и следеће услове: да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидат 

је дужан да достави следеће доказе: оверену фотокопију 
дипломе или уверења о стеченом одговарајућем образо-
вању; само за радно место наставника практичне наставе, 
подручје рада текстилство и кожарство: оверену фотоко-
пију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем висо-
ком или вишем образовању или оверену фотокопију јавне 
исправе о стеченом средњем образовању и положеном 
специјалистичком испиту за образовни профил у подручју 
рада текстилство и кожарство и петогодишњем радном 
искуству у струци стеченим после специјалистичког испита 
петогодишњом праксом; оверену фотокопију јавне испра-
ве да кандидат има образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова. Програм за сти-
цање образовања из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина реализује високошколска установа у окви-
ру акредитованог студијског програма или као програм 
образовања током читавог живота, у складу са прописима 
којима се уређује високо образовање. Наставник који је у 
току студија положио испите из педагогије и психологије 
или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, 
сматра се да има образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова, о чему доставља 
доказ у овереној фотокопији. Остала документа: оверена 
фотокопија јавне исправе о поседовању стручне дефекто-
лошке оспособљености или стручне спреме дипломираног 
дефектолога; оригинал или оверена фотокопија уверења 
о држављанству; оверена фотокопија јавне исправе да је 
лице стекло одговарајуће образовање на српском језику 
или да је положило испит из српског језика са методи-
ком, по програму одговарајуће високошколске установе, 
за радно место: наставник дефектолог, односно оверена 
фотокопија јавне исправе да је лице стекло средње, више 
или високо образовање на српском језику или да је поло-
жило испит из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе, за остала оглашена радна мес-
та; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених. Доказ о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима подноси се 
пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности за 
наведена кривична дела прибавља школа. Рок за подно-
шење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови“. Неблаговремене, непотпуне и 
неуредне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са 
доказима подносе се на адресу: Основна и средња школа 
„9. мај“, 23000 Зрењанин, Народне омладине 16, са назна-
ком: „За конкурс“.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
23274 Бочар

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може да буде изабрано лице 
које испуњава следеће услове: наставник или стручни 
сарадник који је стекао одговарајуће високо образовање 
предвиђено чланом 8 став 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр 72/2009, 
52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење и 
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68/2015), на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије), по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10.09.2005; на основним сту-
дијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; да 
има дозволу за рад - лиценцу, обуку и положен испит за 
директора установе и најмање пет година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; да испуњава услове за пријем 
у радни однос у установи сходно чл. 59 и 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена чланом 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања; да има 
држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се 
остварује образовно-васпитни рад. Кандидати су дужни 
да уз пријаву на конкурс приложе доказе о испуњености 
услова предвиђене Законом, Статутом, као и овим конкур-
сом: оригинал или оверену фотокопију дипломе, оверену 
фотокопију дозволе за рад - лиценце, односно положеног 
стручног испита за наставника, педагога или психоло-
га, доказ о здравственој способности за рад са децом и 
ученицима (доставља се пре закључења уговора о раду), 
оверену фотокопију радне књижице, потврду о стеченом 
радном стажу у области образовања са најмање 5 година 
стажа, уверење о држављанству Републике Србије (фото-
копија, доказ не старији од 6 месеци), фотокопију личне 
карте (са чипом - очитана), доказ да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања - прибавља школа. Поред наве-
деног, кандидат у пријави треба да наведе биографске 
податке, податке о кретању у раду, стручном усаврша-
вању, оствареним резултатима у раду, предлогу мера рада 
школе, организације и начину руковођења (програм рада). 
Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од објављи-
вања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране. Пријаве са документацијом и назнаком: 
„Конкурс за директора“, достављају се на адресу школе: 
Основна школа „Доситеј Обрадовић“, 23274 Бочар, Трг 
ослобођења 4 или лично. За додатне информације обра-
тити се секретару школе, на број телефона: 023789-209.

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

Професор струковних студија за ужу 
научну област Машинско инжењерство и 

припадајуће наставне предмете: Техничко 
цртање, Примена рачунара, Машински 

елементи 1, Машински елементи 2

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова треба да испуња-
ва и услове утврђене Законом о високом образовању, Ста-
тутом школе и Правилником о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника и сарадни-
ка школе. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања. Пријаве кандидата, са прилозима (краћа 
биографија, оверене копије диплома, списак научних 
радова и сами радови), подносе се Високој техничкој шко-
ли струковних студија у Зрењанину, Ђорђа Стратимиро-
вића 23.

Наука и образовање
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Радио сам у фирми седам година, у рад-
ном односу на неодређено време. Намерно 
нисам отишао на посао 20 дана и немам оп-
равдање за то. Послодавац ми је дао отказ 
због неоправданог изостанка. Занима ме да 
ли имам право на накнаду за незапосленост, 
с обзиром да није дошло до споразумног 
прекида рада, већ сам добио отказ од стране 
послодавца?

Према подацима које сте нам доставили, у 
овом тренутку ви немате право на новчану нак-
наду. Незапослени има право на новчану накна-
ду у случају престанка радног односа или прес-
танка обавезног осигурања, по основу:

- престанка радног односа отказом од стране 
послодавца, у складу са прописима о раду, и то:

- ако услед технолошких, економских или 
организационих промена престане потреба 
за обављањем одређеног посла или дође до 
смањења обима посла, у складу са законом, осим 
за лица која су се, у складу са Одлуком Владе о 
утврђивању програма решавања вишка запосле-
них, својевољно определила за новчану накнаду 
или посебну новчану накнаду, у већем износу од 
висине отпремнине утврђене Законом о раду;

- ако запослени не остварује резултате рада, 
односно нема потребна знања и способности за 
обављање послова на којима ради;

- престанка радног односа на одређено вре-
ме, привремених и повремених послова, пробног 
рада;

- престанка функције изабраних, именова-
них и постављених лица, уколико није остварено 
право на мировање радног односа или накнаду 
плате, у складу са законом;

- преноса оснивачких права власника, однос-
но члана привредног друштва;

- отварања стечаја, покретања ликвидацио-
ног поступка и у другим случајевима престанка 
рада послодавца, у складу са законом;

- премештаја брачног друга, у складу са по-
себним прописима;

- престанка радног односа у иностранству, у 
складу са законом, односно међународним спо-
разумом.

Незапослени коме је радни однос, односно 
осигурање престало његовом вољом или криви-

НЕМА НАКНАДЕ ЗА СВОЈЕВОЉУ
цом, односно ако је радни однос престао своје-
вољним опредељивањем за отпремнину, нов-
чану накнаду или посебну новчану накнаду, по 
Одлуци Владе о утврђивању програма реша-
вања вишка запослених, у већем износу од из-
носа отпремнине утврђене Законом о раду, може 
да оствари право на новчану накнаду ако поново 
испуни услове из члана 66 овог закона (оствари 
нови стаж у трајању од 12 месеци непрекидно 
или са прекидима у последњих 18 месеци).

Да ли лице које има закључен уговор о 
раду на одређено време од шест месеци, па 
затим продужење уговора на још шест ме-
сеци, има право на новчану накнаду, ако му 
послодавац да отказ због смањеног обима 
посла пре истека уговора?

Право на новчану накнаду има незапослено 
лице које је било обавезно осигурано за случај 
незапослености најмање 12 месеци непрекидно 
или са прекидима у последњих 18 месеци. Не-
прекидним осигурањем сматра се и прекид оси-
гурања краћи од 30 дана. Уколико није испуњен 
овај услов лице не може остварити право на нак-
наду за случај незапослености.

Радим у фирми скоро четири године, 
а крајем новембра сам сазнао да желе да 
раскину сарадњу са мном. Имам уговор на 
неодређено време. Споразумни раскид уго-
вора нећу потписати. Послодавац нема ос-
нова да ми да отказ, нисам правио никак-
ве проблеме, нити сам икада упозорен или 
опоменут у писаној форми. Претпостављам 
да ће покушати да ме прогласе технолош-
ким вишком. На истој позицији раде још 
три особе, које имају исто звање као и ја. Да 
ли ме послодавац може прогласити техно-
лошким вишком и да ли је у обавези да ми 
исплати отпремнину? 

Уколико је престала потреба за вашим ра-
дом, послодавац вам може дати отказ као техно-
лошком вишку. У случају отказа због технолош-
ког вишка послодавац је дужан да вам исплати 
отпремнину.

ПИТАЛИ СТЕ НАС...
Телефон: 011/29 29 145 

Адреса: Послови - Национална служба
за запошљавање

Гундулићев венац 23-25/IV, 11000 Београд
e-mail: novine@nsz.gov.rs

aleksandra.bacevic@nsz.gov.rs
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Мој савет кандидатима је да увек буду аутентични - каже Емина Копић. 
Мотивационо писмо је одличан продајни алат, ако је кратко, јасно и фокусирано - 

сматра Саша Миладиновић

Мале тајне стручњака за људске ресурсе

КАКО ДОБРО ПРОДАТИ CV

Национална служба за запошљавање сваке године 
својим активним мерама политике запошљавања 
помаже незапосленима који су на евиденцији да се 
укључе на тржиште рада, подигну своје компетен-

ције, пронађу или отпочну сoпствени посао. 
„Ове године у Тутину је 30 лица добило субвенцију од 

160 хиљада динара кроз програм самозапошљавања, а 14 
послодаваца је уз нашу подршку запослило 28 лица. Пре-
ко пројекта јавних радова на повременим и привременим 
пословима ангажована су 52 лица. У програм стручне прак-
се укључено је двадесет троје младих, док је 12 лица упуће-
но на обуку за тржиште рада. За потписаних 145 уговора са 
незапосленим лицима Национална служба за запошљавање 
издвојила је 220 милиона динара“, нагласио је Нихад Бише-
вац, директор Филијале Нови Пазар НСЗ, на додели уговора 
за програме запошљавања у Тутину.

Најпожељнији послодавци могу да бирају најбоље 
кандидате. На њихове огласе увек стигне велики 
број пријава за посао, па се поставља питање на који 
начин се врши прва селекција. Шта послодавци прво 

гледају у нечијој радној биографији?
Емина Копић, ејч-ар (HR) менаџер „Егзекјутив групе“, 

наглашава да је веома битно да је CV на први поглед добро 
урађен, а то значи да изгледа уредно и да није претерано дуг. 

„Пожељно би било да је CV на око две стране. Некада до-
бијемо изузетно велики број пријава, чак пар стотина. Зато 
имамо такозвани ‚први скрининг‘. Наша фирма изузетно 
цени посвећеност послу, а када су млади људи без искуства 
у питању, волимо да видимо да имају ширину интересовања 
и да су генерално, поред академског образовања, улагали у 
свој развој“, каже Емина и додаје да је мотивационо писмо 
веома важно и треба да буде релативно кратко, концизно и 
садржајно. 

„Мотивационо писмо не треба да буде дуже од једне 
стране, пожељно је чак и краће. Треба да садржи нешто што 
ће вас издвојити од других кандидата и позвати нас да об-
ратимо посебну пажњу на вас. Кандидат треба да објасни 

зашто жели ту позицију и зашто баш он треба да добије тај 
посао“, саветује Емина и додаје да кандидат треба добро да 
се припреми за интервју, како би себе представио у пуном 
светлу. 

„Веома је важно да у CV-у наведете истините ствари и да 
током интервјуа потврдите наша очекивања. Наиме, позвали 
смо вас јер нам се допао ваш CV и пропратно писмо, дакле, 
очекујемо да будете способни да одговорите на питања у 
вези са том позицијом. Мој савет кандидатима је да увек 
буду аутентични. Ако добијете посао тешко да ћете моћи да 
одржите лажну слику о себи“, каже Емина и додаје да је у 
пословном свету неопходно правити компромисе, али не у 
вези са избором људи. 

Њен колега Саша Миладиновић, ејч-ар директор „Ме-
дигрупе“, наглашава да у његовој компанији прво обраћају 
пажњу колико је неко времена и труда уложио у биографију. 

„Одмах се види да ли је неко написао биографију 
конкретно за ‚Медигруп‘ или за одређено радно место, да 
ли се информисао о систему или је слао генерички CV“, каже 
Саша. 

„У првој фази се прави селекција биографија, на осно-
ву релевантног радног искуства, способности кандидата да 
себе прода кроз биографију, како је конкретно описао резул-
тате које је постигао на различитим радним местима. Важно 
је и како је написана биографија, да буде без правописних 
грешака, јер се то врло често дешава. Када ејч-ар направи 
прву селекцију, укључујемо и руководиоце одељења за које 
тражимо стручњака. Након тога позовемо од 10 до 20 канди-
дата, у зависности од нивоа, захтевности радног места и ин-
тервјуишемо их у комбинацији ејч-ар и руководилац секто-
ра“, каже Саша и додаје да је и мотивационо писмо одличан 
продајни алат, ако је написано на правилан начин - кратко, 
јасно и фокусирано. 

„На разговору кандидати треба да буду конкретни у из-
ношењу резултата, да кроз свој говор покажу одговорност. 
Када је у питању знање, стручност, ту компромиса нема, али 
када имамо кандидата за кога оцењујемо да не испуњава све 
критеријуме, али има потенцијал за брз раст, онда правимо 
компромис“, закључује Саша. 

АКТУЕЛНО   Активне мере запошљавања у Тутину

ПРИЛИКА ЗА 145 ЉУДИ

А. Бојаџић
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У септембру ове године било је 3.100 мање стално запослених него у децембру 2014. 
Број пензионисања у наредном периоду биће значајан, с обзиром да 12.000 запослених 

већ има стечене услове за пензију

Одлуком Владе која 
је усвојена 2. децем-
бра 2015. године, 
утврђен је макси-

мални број запослених на 
неодређено време у систе-
му државних органа, јав-
них служби, АП Војводине 
и систему локалне самоу-
праве. Овом одлуком до 1. 
фебруара наредне године 
број запослених се смањује 
за 14.512. Одлука се односи 
на целокупни јавни сектор, 
укључујући и јавна преду-
зећа на локалном нивоу, али 
не и на републичка преду-
зећа за која Влада спрово-
ди специфичне програме реструктурирања, речено је на 11. 
Конференцији буџетских корисника, коју традиционално ор-
ганизује „Образовни информатор“.

По речима Саше Могића, помоћника министра за др-
жавну управу и локалну самоуправу, реформе јавне управе 
су изнуђене, али неопходне. „И ранијих година спровођене 
су реформе које су се сводиле на рационализацију, али ово-
га пута резултати реформи морају остати трајни и бити у 
функцији трајног побољшања јавне управе у Србији“, рекао 
је Могић. 

Хируршки прецизан рез
„Циљ је да јавна управа буде потпуно у функцији грађа-

на и привреде, а са друге стране, да се смање трошкови веза-
ни за систем јавне управе“, напомиње Могић. 

Како је истакнуто, с обзиром на стални одлив запосле-
них у пензију и на забрану запошљавања, већ у септембру 
ове године било је 3.100 мање стално запослених него у де-
цембру 2014. године, а процењује се да ће број пензионисања 
и у наредном периоду бити значајан, с обзиром да 12.000 за-
послених већ има стечене услове за пензију. 

По речима помоћника министра, у наредној години Вла-
да ће „хируршки прецизно“ донети нову одлуку о оптима-
лизацији јавног сектора, а најављено је и усвајање Закона о 
платама за јануар наредне године, који ће на јединствен и 
транспарентан начин уредити плате свих запослених у јав-
ној управи.

Шеф Одсека за спровођење реформе јавне управе и 
стручно усавршавање у Сектору за државну управу Љиљана 
Узелац, истакла је да Министарство државне управе и ло-
калне самоуправе заједно са радним група које су форми-
ране у другим министарствима ради на одређивању броја 
запослених и кадровских профила који треба да остану у 
систему јавне управе. 

Израда првог нивоа функционалних анализа од стра-
не Светске банке, у сарадњи са ресорним министарствима, 
приводи се крају и Министарство државне управе и локал-
не самоуправе ће покренути јавне дискусије о правцима 
модернизације почетком 2016. године. Узелац је истакла да 
се већ сада размишља о изменама Закона о максималном 
броју запослених, а пре свега због обавезе да се у року од 90 
дана од дана усвајања буџета донесе нова одлука Владе о 
броју запослених у државној управи и јавним предузећима. 

Како је истакла, очекује се да ће нова одлука бити донета у 
лето 2016. године.

Љиљана Узелац напомиње да се паралелно ради на 
унапређењу електронског One-Stop-Shop система, односно 
даљој дигитализацији јавне управе и побољшању правне си-
гурности. У том смислу, Закон о инспекцијском надзору, који 
је донет у септембру, предвиђа увођење контролних листи за 
инспекцијски надзор у року од шест месеци од доношења за-
кона. То значи да ће сви правни субјекти унапред знати шта 
инспектори могу да им приликом контроле траже. Наиме, 
привредни субјекти траже већу сигурност, предвидивост и 
извесност у правним и односима са инспекцијама и држа-
вом уопште. Нарочит проблем представљају неуједначена 
тумачења закона и других прописа од стране инспекција, 
што доводи до правне несигурности и неизвесности, ства-
рају се непотребни финансијски издаци и компромитују за-
конска решења.

(Не)реални планови
„Планирано смањење броја запослених у јавном сектору 

у 2016. години за 29.000 мало је вероватно“, рекао је Влади-
мир Вучковић, члан Фискалног савета.

„Смањење за првих 9.000 до краја јануара наредне годи-
не је могуће, али то је ипак мањи део плана. Шта је са пре-
осталих 20.000 током године, за сада се не види како ће се 
то остварити“, напоменуо је Вучковић и додао да су слични 
планови постојали и у 2015, када је било говора о умањењу 
броја запослених за 25.000, али је, како је рекао, такав план 
потпуно подбацио.

Буџет за 2016. израђен је, у начелу, у складу с трого-
дишњим планом за обуздавање раста јавног дуга, али без 
довољно чврстих мера које би гарантовале да ће се циљеви 
за ову годину и остварити. Првобитни план за 2016. и 2017. 
годину подразумевао је да се неопходне уштеде у овим годи-
нама првенствено остваре по основу две релативно снажне 
мере: замрзавања плата и пензија и смањења броја запосле-
них у држави. Међутим, од прве мере делимично се одустало 
већ у 2016. години (одмрзавањем пензија и плата у највећем 
делу јавног сектора). 

АКТУЕЛНО   Број запослених у јавној управи - од теорије до праксе

ПО МЕРИ ПОРЕСКОГ ЏЕПА

Весна Пауновић

Посебан проблем представљају неуједна-
чена тумачења закона и других прописа од 

стране инспекција
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МИ И ЕВРОПА   Финска у мигрантско-избегличко-азилантском шоку

АЗИЛАНТИ ДА РАДЕ ЏАБЕ!
Према предлогу Министарства рада и запошљавања, тражиоци азила би требало неко време 

да раде бесплатно, док финско Министарство за социјална питања упозорава да ће осетно 
смањити издавања за збрињавање новопридошлих странаца

Само у првих десет месеци више 
од пола милиона миграната 
прошло је кроз Србију. На из-
бегличком списку жеља Србија 

се налази далеко иза земаља Западне 
Европе. Скандинавске земље остају ви-
соко котиране, као простор који - сма-
тра се - није ксенофобичан, а при томе 
нуди висок животни стандард и пружа 
високу социјалну сигурност. У судару 
жеља и реалности добија се каткад не-
очекивана слика - Финска, рецимо. Ова 
земља најавила је оштрију имиграцио-
ну политику како би се зауставио при-
лив миграната, укључујући укидање 
социјалних давања за избеглице. Осим 
тога, ту је и отварање центара за репа-
тријацију, као и пооштравање услова 
за уједињење породица. 

У Шведску је ове године стигло око 
16.000 избеглица, док се у Финској ис-
товремено појавило 32.000 тражилаца 
азила, десетоструко више него у 2014. 
години. Петомилионска земља је у 
мигрантско-избегличко-азилантском 
шоку, пише „Политика“, а неочекивани 
прилив миграната овог лета и јесени 
направио је праву пометњу. 

Крајем септембра више од 500 
Финаца саставило је симболични живи 
зид код пограничног места Торнио, 
у покушају да одбију придошлице 
из Шведске. Припадници неонацис-
тичке организације „Војници Одина, 
Лапланд“ почели су са уличним па-
тролама у градићу Креми. Полиција 
признаје да је у овом тренутку немоћна 
да заустави ове неонацистичке страже. 
Готово истовремено, маскирани старо-
седеоци (један од њих наводно обучен 

у белу одежду Кју клукс клана), бацили 
су ужарене бакље на аутобус пун миг-
раната на путу ка прихватном центру. 

Док је пораст насиља и мржње 
према мигрантима у порасту, Фин-
ска према систему европских квота 
за мигранте треба да прими 1.700 из-
беглица већ пристиглих у Грчку и Ита-
лију.  

„Према процени Супо (финска оба-
вештајна служба), међу већ прис-
тиглим тражиоцима азила око три 
стотине је повезано са терористима“, 
саопштио је Петри Орпо, министар 
унутрашњих послова. У међувреме-

ну је влада Јухе Сипила најавила да 
би чак две трећине тражилаца азила 
могло да буде одбијено. Министарство 
унутрашњих послова је саопштило да 
ће неосновани захтеви за азил бити 
експедитивно обрађивани, а подносио-
ци брзо враћани, укључујући оне који 
долазе преко границе са Русијом, коју 
су фински званичници прогласили без-
бедном земљом.

Тражиоци азила, за које се сумња 
да нису малолетни, биће подвргнути 
тестирању ради утврђивања годи-
на старости, а они са лажним доку-
ментима кривично гоњени, пренео је 
АП. Сличне мере уведене су у суседној 
Шведској и Норвешкој.  

На другој страни, финско Минис-
тарство за социјална питања упозора-
ва да ће осетно смањити издавања за 
збрињавање новопридошлих старана-
ца. Истовремено, Министарство рада и 
запошљавања је изашло са предлогом 
до сада незабележеним у европској 
мигрантској кризи.

„Тражиоци азила треба неко време 
да раде бесплатно, неке спољне посло-
ве, одржавање центара за прихват 
или тако нешто… Што људи дуже седе 
беспослени, то су више фрустрирани“, 
проценио је Јари Линдстром, фински 
министар запошљавања, у изјави за 
„Ројтерс“. 

Захтев да азиланти раде бесплат-
но, објављен је готово истовремено 
када и вест да Хелсинки планира да 
од јесени следеће године сваком свом 
држављанину месечно исплаћује 800 
евра минималца, не би ли укинуо про-
грам социјалних бенефиција. 

    Спорији привредни раст
     Доскорашњи власник беспрекор-
ног међународног финансијског реј-
тинга, Финска, по процени Европ-
ске комисије ће 2017. године имати 
најслабију привреду у ЕУ и дупло 
спорији привредни раст од критико-
ване Грчке. Раст буџетског дефицита 
и незапослености (девет одсто) из-
искује оштар реформски рез на који 
нација није спремна, судећи по ма-
совним штрајковима. Излаз из кризе 
поједини чланови партије премијера 
Сипила виде у изласку из еврозоне. 
Тако је Паоло Варинен скупио више 
од 49.000 гласова заговорника ре-
ферендума, о чему ће се парламент 
изјаснити наредне године. 

    Топлије у Шведској
       Стотине Ирачана пропутовало је 
целу Европу како би стигли до Фин-
ске, да би на крају отишли из ње. Твр-
де да им се не живи на хладном и до-
садном месту, пише АФП. Последњих 
неколико недеља избеглице прелазе 
у Шведску преко граничног прелаза 
Хапаранда - Торнио, тек сат времена 
вожње удаљеном од Арктичког кру-
га, док финске власти тврде да све 
више захтева за азилом истиче, што 
значи да је тражитељ или одустао од 
тражења заштите или је једноставно 
нестао.

Финска најавила оштрију
имиграциону политику, па би 
чак две трећине тражилаца 
азила могло да буде одбијено
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Драгомир Миловановић био је први научник из 
Србије који је након 50 година добио позив да при-
суствује додели Нобелове награде. Тада је имао само 
17 година, а данас, деценију касније, он је један од 

најмлађих доктора наука у Европи. Истраживања на којима 
ради могла би у будућности значајно да допринесу превен-
цији Алцхајмерове и Паркинсонове болести.

Миловановић је дипломирао на Хемијском факултету у 
Београду са просеком 9.97, а после стипендије америчке вла-
де и школовања у Пенсилванији, где је такође награђен као 
најбољи, завршио је убрзане докторске студије на Институту 
за биофизичку хемију „Макс Планк“ у Гетингену у Немачкој. 
Као крем свега, тренутно ради као научник - истраживач на 
Јејлу (Yale University School of Medicine), где се бави испити-
вањем транспорта и дистрибуције холестерола у нервним 
ћелијама.

- Холестерол је незаобилазна компонента у одржавању 
структуре и стабилности неурона. Са продужетком живот-
ног века све су чешћа неуродегенеративна обољења, попут 
Алцхајмерове и Паркинсонове болести. Разумевање струк-

туре и функције неурона је неопходно како бисмо омогући-
ли третман ових обољења и обезбедили њихову превенцију. 
Професионално, циљ ми је да након постдокторског усавр-
шавања на Јејлу формирам свој истраживачки тим - каже за 
„24 сата“ Миловановић. 

Иако типичан пример одлива мозгова из Србије, он ипак 
има другачији поглед на тај проблем.

- Ни у једном моменту нисам осећао да напуштам Ср-
бију. Поносан сам на традицију и наслеђе које носим од куће 

и са задовољством представљам Србију у једном изузетно 
динамичном окружењу. Искрено верујем да се целокупна 
друштвена и економска клима мењају, тако да ће се све више 
нас из иностранства враћати или сарађивати са колегама из 
Србије - сматра млади научник.

Драгомир истиче позитивне аспекте у нашем образо-
вању, којим и те како можемо да парирамо странцима.

- Највећа предност Србије је у доступности основног и 
средњошколског образовања, као и у ширини материјала 
који се покрива. У току студија је посебно значајна непосред-
ност у комуникацији наставног особља и студената. Ту се 
ситуација у иностранству доста разликује, пошто због вели-
ког притиска да се редовно публикује и да се пишу пројекти 
за финансирање, професори добар део предавања препусте 
млађим колегама. Надам се да ће се посвећеност универ-
зитетских професора предавањима код нас наставити - по-
ручује Миловановић.

Иако у науку треба улагати много више средстава, мла-
ди научник истиче да већ сада у Србији постоји помак на 
пољу промоције ове области.

- Истраживачка станица „Петница“, организовање Фес-
тивала науке и сличних манифестација, одличан је начин 
да се наука представи у најбољем светлу младим људима. 
Пројекти овог типа требало би свакако да буду потпуно 
подржавани и у будућности. У Гетингену је традиција да фа-
култети и компаније једном годишње организују „отворена 
врата“, где се представљају конкретне ствари које се раде у 
одређеним институцијама, то било добро и за нас - сматра 
Миловановић.

За њега повратак у Србију није научна фантастика, а 
када би овде тражио посао, прво би, каже, закуцао на врата 
Универзитета у Београду.

- Свакако да би ми било драго да се вратим и то ми је 
једна од опција у непосредној будућности. Надам се само да 
су систем и институције расположени да приме колеге са ис-
куством из иностранства - закључује овај генијалац.

МОЈ ПУТ   Драгомир Миловановић још као тинејџер добио позив да присуствује додели 
Нобелове награде

ЗАКУЦАО БИХ НА ВРАТА БГ УНИВЕРЗИТЕТА
Један од најмлађих доктора наука у Европи ради на истраживањима која би у 

будућности могла значајно да допринесу превенцији Алцхајмерове и Паркинсонове 
болести. Тренутно се као научник - истраживач на Јејлу бави испитивањем транспорта 

и дистрибуције холестерола у нервним ћелијама

Циљ ми је да након постдокторског
усавршавања на Јејлу формирам свој

истраживачки тим

Миловановић је дипломирао на Хемијском 
факултету у Београду, са просеком 9.97, а после 
стипендије америчке владе и школовања у Пен-
силванији, где је такође награђен као најбољи, 

завршио је убрзане докторске студије на 
Институту за биофизичку хемију „Макс Планк“ у 

Гетингену у Немачкој
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ГОРЕ - ДОЛЕ   Процене Међународног 
монетарног фонда

Повећан прилив избеглица до 2020. 
могао би да подигне раст БДП-а за 0,25 

одсто и смањи трошкове за нето
пензије и здравство у сличном износу

Кина купује чист ваздух од Канаде

МИГРАНТИ ПОДИЖУ 
БДП АУСТРИЈЕ

КОНЗЕРВА ВАЗДУХА
14 ДОЛАРА

Талас избеглица који стиже у Аустрију могао би да подупре привредни раст те земље ако Беч настави са њиховом 
брзом интеграцијом, саопштио је Међународни монетарни фонд (ММФ), а преноси „Ројтерс“. ММФ очекује да ће ове 
године Беч имати 80.000 - 90.000 захтева за азил, што одговара проценту од око 1 одсто аустријског становништва, а 
сличан број се очекује и идуће године.

„Процењујемо да би повећани прилив избеглица у периоду од 2015. до 2020. године могао да подигне потенцијални раст 
бруто друштвеног производа земље (БДП) за 0,25 процентних поена до 2020. и смањи трошкове за нето пензије и здравство 
у сличном износу. Имамо и сценарио са вишим стопама запошљавања, који би у најбољем случају расту аустријског БДП-а 
допринео са још једном четвртином поена у пет година“, наводи ММФ у саопштењу објављеном после редовне годишње по-
сете Бечу.

Канадска старт-ап компанија која је почела из пуке шале да свеж 
ваздух са планина ставља у боце, свој производ последњих не-
деља увелико извози у Кину, која се бори са загађеним вазду-
хом. Прва пошиљка планула је за четири дана. „Виталити ер“ 

(Vitality Air) је почео да се производи прошле године у Едмонтону, а у 
Кину се извози већ два месеца.

„Наша прва испорука од 500 боца свежег ваздуха планула је за четири дана“, рекао је оснивач „Виталити ера“ Мосес Лам 
за Telegraph.co.uk. Следећи сандук од 4.000 боца је на свом путу ка Кини. И то није крај извозу.

Конзерва од 7,7 литара ваздуха узетог из Националног парка Банф (Banff) окруженог Роки (Rocky) планинама продаје се 
за око 100 јуана (око 14 евра), што је око 50 пута скупље од боце минералне воде у Кини.

Државна новинска агенција „Xинхуа“ поставила је на интернет слику центра града једва видљивог под тешким велом 
магле: „Тешка магла поново је погодила Кину!“

„Виталити ер“ своје боце свежег ваздуха продаје и по Северној Америци, Индији и на Блиском истоку, али Кина је ипак 
највеће тржиште. Боце се у Кини сада купују као празнични поклони. Ових дана пукла је брука након што су власници рес-
торана почели да наплаћују свеж ваздух гостима. Наиме, набавили су системе за прочишћавање ваздуха, а трошкове су 
намеравали да покрију наплаћивањем муштеријама које претходно нису упозорили.

Због лажираних података о профиту и 
скривању губитка

Највећа бруто плата у Црној Гори

„ТОШИБА“ ДЕЛИ 7.000 ОТКАЗА
ХОТЕЛИЈЕРУ МЕСЕЧНО 309.425 ЕВРА

Јапанска корпорација „Тошиба“ намерава да 
укине 6.000 до 7.000 радних места, пише јапан-
ски пословни дневник „Никеи“, а преноси „Ројтерс“. 
Највећи број отказа биће уручен у сектору апара-
та за домаћинство. Компанија планира и да драс-
тично смањи обим производње у фабрици Оме у 
Токију, у којој производи телевизоре и персоналне 
рачунаре, а размишља се и о потпуној обустави 
развоја нових телевизора.

Извршни директор Хисао Танака и други 
лидери компаније поднели су оставке у јулу након 
избијања највећег скандала у последњих неколико 
година. Независна истрага показала је да је Танака 
био свестан да компанија годинама лажира подат-
ке о профиту и крије губитке. Од почетка године, 
деонице „Тошибе“ потонуле су близу 43 одсто.

Највећа месечна бруто зарада у Црној Гори у овој години из-
носила је 309.425 евра и исплаћена је у хотелијерству, саопштено 
је из црногорске Пореске управе.

„Према подацима којима располаже Пореска управа на дан 
10. децембра ове године, највећа бруто зарада обрачуната за пе-
риод јануар-децембар 2015. износила је 309.425 евра, а исплаће-
на је у сектору хотелијерства“, казали су из Пореске управе под-
горичком дневном листу „Побједа“.

На ову исплату су, како су додали, уредно пријављени и 
плаћени припадајући порези и доприноси у износу од 134.600 
евра. За јавност ће остати тајна ко је примио највећу плату у овој 
години, јер закон не дозвољава да се саопшти та информација, на-
води лист. Из Пореске управе су објаснили да је оволика исплата 
била само у једном месецу.

Просечна зарада без пореза и доприноса у октобру ове годи-
не у Црној Гори, према подацима Завода за статистику - Монстат, 
износила је 478 евра и била је 1,7 пута мања од минималне потро-
шачке корпе, која је износила 807,70 евра. Просечна бруто зарада 
у октобру је износила 721 евро.
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Стивен Хил је недавно у Центру 
за постдипломске студије CUNY 
у Њујорку представио своју 
нову књигу „Дебљи крај: како 

уберекономија и необуздани капита-
лизам упропашћују америчке радни-
ке” (Raw deal: how the ‘uber economy’ 
and runaway capitalism are screwing 
American workers). У њој се говори (ос-
лањам се на Стивенову презентацију, 
још нисам прочитао књигу) о одуми-
рању синдиката, будућности света рада 
и роботици.

Када се говори о будућности рада 
(у Стивеновој презентацији и другде), 
смењују се два противречна наратива: 
онај о аутоматизацији, где наша радна 
места преузимају роботи, и онај о томе 
како све више радимо и остајемо без 
слободног времена. Размотримо та два 
сценарија.

Хајде да замислимо да су већину 
„рутинских” послова преузели роботи. 
Из данашње перспективе то изгледа 
реално. (…) У таквој будућности рас-
подела прихода је све неповољнија по 
раднике, долази до раста доходовне 
неједнакости и незапослености, а на-
лажење посла постаје општи проблем. 

У тој све богатијој економији (са све 
више робе), могао би да се уведе општи 
гарантовани минимални доходак. У 
тако уређеном друштву људи имају 
море слободног времена, а малобројни 
запослени, с платом нешто већом од со-
цијалног минималца, раде у услужним 
делатностима.

Како изгледа алтернативни сце-
нарио? И ту имамо роботику, али она у 
овом случају сегментира радна места 
на најмање могуће делове, додељује 
их привремено унајмљеним људима и 
стотине таквих задатака спаја у довр-
шени производ. Уместо да имамо рад-
ника Р који пуно радно време ради за 
компанију К и обавља задатак З, зада-
так З биће рашчлањен на З1, З2…Зн и 
додељен радницима Р1, Р2…Рн. 

Ти радници обављаће и друге 
задатке за друге послодавце: тако 
ће радник Р1 у истом дану радити на 
задацима З, И, Ј, а сваки од тих зада-
така припадаће различитим компа-
нијама. Овај сценарио подразумева 
драматично смањење специјализација 
(нестајање струке), што би замаглило 
границу између слободног и радног 
времена и променило природу поделе 
рада. Свако би био „Катица за све“ и 
„мајстор ни за шта“, али проблем неза-
послености био би решен, јер би скоро 

сви могли да обављају до те мере упро-
шћене послове.

Кад спојимо ова два сценарија, 
добијамо масовно замењиву радну 
снагу и потпуну сегментацију задата-
ка (и појачану радну дисциплину коју 
са собом носи аутоматизација). У том 
случају, послови на које смо навикли 
престали би да постоје: неки би били 
аутоматизовани, а неке више не би 
обављали професионалци већ „амате-
ри”.

Количина доступних радних места 
је променљива категорија: радна мес-
та нису сводива на суму данас позна-
тих послова. Појавиће се сасвим нови 
послови које не можемо ни да замисли-
мо. Стивен је дао пример таквог посла 
који већ постоји: „невидљива девојка”. 

Мушкарци плаћају да би им по-
времено стизале СМС поруке од разних 
девојака. Тако им расте углед код дру-
гих мушкараца, јер стварају утисак да 
се многе девојке отимају за њих. А те 

поруке заправо пише неки тип са брко-
вима и у поткошуљи, јер је за то плаћен.

Узмимо други пример: посао су-
рогат мајке за геј парове и људе без 
деце. То запослење је настало тако што 
су (а) промене закона омогућиле суро-
гат материнство и геј брак и тако што 
је (б) технолошки напредак омогућио 
вештачку оплодњу. Кад наводим овај 
пример, људи ме питају: да ли препо-
ручујем да се раднице аутомобилске 
индустрије у Детроиту преквалификују 
у посао сурогат мајки? Не, оне просто 
живе у периоду изумирања свог посла. 
Ускоро више неће бити специјализова-
них радника аутомобилске индустрије 
и да, неке од тих радница могу постати 
сурогат мајке и тај посао може им доно-
сити главни приход.

Технологија ће створити нова рад-
на места и мислим да пре треба стра-
ховати од нестајања слободног времена 
него од његовог вишка. Комерцијализа-
ција наших живота се увећава и сваки 
сат који директно или индиректно не 
повећава наш приход ми већ видимо 
као протраћен. Незапосленост ће по-
стати немогућа. Бити незапослен данас 
значи бити специјализован у тренутку 
релативне оскудице тог специфичног 
радног места. У новој економији свако 
може да разноси тајландску храну, сва-
ко може да се скине на интернету, сва-
ко може да отвара врата, пакује робу 
у кесе, па и да пише блог. Ту нико није 
незапослен и нико нема посао.
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Када се говори о будућности 
рада, смењују се два про-

тивречна наратива: онај о 
аутоматизацији, где наша 

радна места преузимају 
роботи, и онај о томе како 

све више радимо и остајемо 
без слободног времена

Проф. др Бранко Милановић
(Превела Славица Милетић)
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Београд 
Гундулићев венац 23-25  
тел. 011/2929-100, 2929-000

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

Зрењанин 
Сарајлијина 4 
тел. 023/519-800

Кикинда 
Доситејева 24 
тел. 0230/411-700

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

Вршац 
Феликса Милекера 21 
тел. 013/802-400

Сомбор 
Апатински пут 1 
тел. 025/464-000

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

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

Крагујевац 
Светозара Марковића 37 
тел. 034/505-500

Јагодина 
Љубише Урошевића 16 
тел. 035/201-011

Ниш 
Ратка Вукићевића 3 
тел. 018/501-200

Пирот 
Кнеза Милоша 59 
тел. 010/305-000

Прокупље 
Цара Лазара 49 
тел. 027/320-000

Бор 
7. јула 29 
тел. 030/453-100

Зајечар 
Николе Пашића 77 
тел. 019/444-500

Ваљево 
Владике Николаја 1 
тел. 014/295-600

Врање 
Тодора Шпанца 1 
тел. 017/407-100

Краљево 
Цара Душана 78 
тел. 036/302-000

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

Крушевац 
Балканска 33 
тел. 037/412-501

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

Пожаревац 
Шумадијска 31 
тел. 012/538-100

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

Ужице 
Железничка 22 
тел. 031/590-600

Пријепоље 
Санџачких бригада 11 
тел. 033/719-011

Чачак 
Жупана Страцимира 35 
тел. 032/303-700

Шабац 
Масарикова 31 
тел. 015/361-700

Лозница 
Кнеза Милоша 3 
тел. 015/879-700

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

АДРЕСЕ ФИЛИЈАЛА НСЗ

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

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

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Косовска Митровица  
Дрварска 10 
тел. 028/423-090

Позивни центар 
0800 300 301
(позив је бесплатан)


