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ТЕМА БРОЈА – Према последњем попису из 2011. године, младих од 15 до 
29 година било је укупно 1.322.201 и чинили су 21,07 одсто становништва 
Србије. Сваки трећи млади човек уопште нема шансу да се осамостали, јер 

не остварује никакве приходе
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УВОДНИК

ЖИВОТНА ИСКУСТВА
- У Србији данас о сопственом бизнису размишља 

три пута више људи него раније, али проблем је што о 
томе махом не мисле незапослени, већ они који имају по-
сао - каже Марко Уљаревић, директор истраживања у 
ИПСОС-у, који је за потребе Светске банке урадио истра-
живање о ставовима грађана Србије о предузетништву - 
шире на страни Привреда.

- Са 600 евра у џепу вратио сам се код тетке у престо-
ницу, слао биографију бројним фирмама, али се на крају 
ипак запослио као магационер. Септембра 2013. изнајмио 
сам канцеларију, дотерао је и после редовног посла тамо 
се састајао са Срђаном. Имали смо идеју и вољу, али не 
и новац. Закупили смо интернет домен, одредили име 
„Фармиа“ и 9. јануара 2014. дали отказе. Први финансијер, 
интернационални фонд, до сада је инвестирао 140.000 
евра, а укупна инвестиција је 225.000 евра - објашњава 
Милош Милић (26) власник првог специјализованог 
сајту у Србији за продају домаћих животиња. Са послов-
ним партнером Срђаном Ступаром (36) оформио је тим 
и запослио још деветоро младих људи, привукао девет 
инвеститора из света, придобио поверење пољопривред-
ника из српских села и проширио бизнис ван граница 
наше земље - његов пут на страници Мој пут. 

- Био сам у фирми која је била перспективна, кредит-
но способна. Колегинице су ме тада питале што не узмем 
кредит за стан. Сада их срећем, а оне не знају где ударају. 
Конверзија, камате, а фирма је отишла под стечај. Видео 
сам релативност радног места, тако сам схватио кредите 
и тај занос од 2008. до 2011. године. Од онда у својој глави 
имам следеће: или ћу да се мучим са својим члановима 
породице у једној соби, или ћу да се мучим, као што се 
они муче, да се разбољевају од бриге и секирације. Ја ћу 
можда да се разболим од гужве. Навикао сам се на ову 
другу варијанту - прича Стеван Гагић, Београђанин, 42 
године, запослен, ожењен, отац троје деце. Живи у трособ-
ном стану са мајком и сестром, уз то, највећи део године 
са њима је и ћерка друге сестре, која у Београду студира. 
Сваки други грађанин Србије од 20 до 34 године живи са 
родитељима. То је и наша Тема броја. 

У Ректорату Београдског универзитета, Зорану Мар-
тиновићу, директору Националне службе за запошља-
вање, уручено је овогодишње признање „Капетан Миша 
Анастасијевић“ - за друштвену одговорност. Социјални 
дијалог свих актера на тржишту рада и свакодневни кон-
такти са послодавцима и локалним самоуправама дали 
су и конкретан резултат: смањење стопе незапослености 
и више од стотину локалних самоуправа које учествују у 
финансирању програма запошљавања, неки су од разло-
га да се ова награда нашла у рукама првог човека НСЗ. 
Који још - на страни Актуелно. 

Помоћу камера на компјутеру многи београдски 
студенти нашли су посао у далеком Јапану. Од 4.000 пре-
давача из 80 земаља који преко Скајпа држе часове ен-
глеског, више од хиљаду је из Србије. О томе на страни 
Лакше до посла.

Иван Маринић, прва хрватска мушка бабица, због 
немогућности да добије посао у струци одлучио је да спа-
кује кофере и да оде у Ирску. Тамо га чека сигуран посао, 
смештај, плата од 600 до 1.000 евра недељно. Задња по-
шта - Даблин, где се већ налазе његови пријатељи који 
су му рекли како су у том граду бабице веома тражене. 
Шире на страни Горе - Доле. 

Најбољи студенти завршних година универзитета у 
Београду, Новом Саду и Нишу имаће прилику да у наред-
ној школској години учествују у новом пројекту: „Тим за 
Србију“. О каквом је тиму реч - на страни Сазнајте више. 
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ПРИВРЕДА   Британска компанија „Минеко лимитид“ најавила отварање новог рудника олова и цинка у Србији

ПОСАО ЗА 500 РУДАРА

Британска компанија „Минеко лимитид“, чланица „Ми-
неко групе“, најавила је отварање новог рудника олова 
и цинка у Србији, код Босилеграда. „Минеко“ је упркос 
глобалној кризи на берзи обојених метала, кроз руд-

нике којима управља остварио одличне пословне резултате 
у 2015. години. Са партнерима на подручју општине Босиле-
град спроводи истраживања олова и цинка од 2010. године. 
Првобитна испитивања су показала да постоји довољна ко-
личина руде за отварање рудника Босил - Метал. 

„Елаборат који смо урадили оверен је на око 1.700.000 
тона доказане руде, а како смо наставили са истражним 
радовима, показало се да је ово подручје богато олово-цин-
каном рудом уз присуство бакра. Планирамо да у току ове 
године урадимо допуну постојећег елабората, јер смо нак-
надно утврдили да билансне резерве износе око 3 милиона 
тона руде“, изјавио је Бојан Поповић, директор „Минеко ли-
митида“. Отварање рудника, уколико све буде ишло по плану, 
планирано је за 2018. годину. 

„Минеко“ је до сада у Босил-Метал уложио око 11 ми-
лиона долара, а до завршетка изградње свих објеката, по-

стројења и инфраструктуре неопходне су додатне инвести-
ције од око 12 до 15 милиона долара.

Поред отварања рудника код Босилеграда, ова британ-
ска компанија са партнерима већ управља оперативним 
рудницима олова и цинка у Србији - Великим Мајданом код 
Љубовије и РОЦ Рудником код Горњег Милановца, а у Репуб-
лици Српској, у Сребреници, рудником Сасе. 

„Минеко“ у Србији запошљава око 800 људи, у региону 
око 1.400, док ће отварање нових рудника у Србији обезбеди-
ти посао за још 400 до 500 људи.

„У Србији постоји потенцијал за предузетништво. Данас 
о сопственом бизнису размишља три пута више људи него 
раније, али проблем је што о томе махом не мисле незапос-
лени, већ они који имају посао“ изјавио је Марко Уљаревић, 
директор истраживања у ИПСОС-у, који је за потребе Свет-
ске банке урадио истраживање о ставовима грађана Србије 
о предузетништву. 

Он је подвукао да много чешће људи који већ имају по-
сао раде на томе да постану предузетници, од оних који су 
регистровани на заводу за запошљавање. 

„То је кључна ствар. Они који већ имају посао спремни су 
да га промене, док они који немају посао чекају да га добију“, 
рекао је он новинарима тумачећи резултат истраживања.

„Друго важно“, додаје Уљаревић, „јесте да је уочена раз-
лика између мушкараца и жена, па жене имају више препре-
ка да постану предузетнице, него што је то случај код муш-
караца“. Када је у питању свест грађана о предузетништву, 
Уљаревић каже да се о предузетништву мисли као о послу 
из нужде, уместо о предузетништву идеја и иновација. „Да 
бисмо променили слику о предузетништву у Србији важно је 
да размишљамо ко је тај пут прошао, почео од нуле и постао 
успешан привредник“, нагласио је Уљаревић.

У Србији данас о предузетништву размишља три пута више људи него раније
О БИЗНИСУ МИСЛЕ ОНИ КОЈИ ВЕЋ ИМАЈУ ПОСАО

На подручју општине Босилеград спроводи се истраживање олова и цинка од 2010. 
Отварање рудника планирано 2018.

СПЕНС - 7. априла
САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА У НОВОМ САДУ 

Националнa службa за запошљавање - Филијалa Нови Сад позива послодавце и незапослена лица на 19. Сајам за-
пошљавања у организацији Града Новог Сада и Филијале Нови Сад НСЗ, који ће бити одржан у четвртак, 7. априла 2016. 
године, од 10 до 15 часова, у Западном холу „Спенса“.

Послодавци ће имати прилику да на сајму искажу своје кадровске потребе и једноставно и брзо пронађу потреб-
не раднике. На располагању им је и бесплатна професионална селекција приликом избора кандидата и могућност ко-
ришћења финансијских олакшица при запошљавању. 

НСЗ подсећа незапослена лица да пре доласка на сајам заврше обуку за активно тражење посла (писање радне био-
графије, припрема за интервју са послодавцем и остали савети), како би се на најбољи начин представили послодавцима. 

     
У Аранђеловцу додељено 18 субвенција

за самозапошљавање
   Председник општине Аранђеловац Бојан Радовић уру-
чио је одлуке о додели субвенција за самозапошљавање 
незапосленим лицима са територије ове општине која су 
се определила да отпочну сопствени посао. Средства за 
реализацију програма самозапошљавања обезбедила је 
општина Аранђеловац, у укупном износу од три милиона 
динара. Крајем године расписан је Јавни позив за доделу 
субвенција за самозапошљавање у износу од 150.000 ди-
нара, који је био отворен до 29. јануара 2016. године. До 
завршетка јавног позива пристигло је 18 захтева. Како су 
сви захтеви испуњавали услове јавног позива, општина 
Аранђеловац је донела позитивне одлуке за све подносио-
це. Међу будућим предузетницима је осам жена, а неза-
послени су се најчешће опредељивали да региструју посао 
у области услужних делатности или услужног занатства. 

Ј.З.
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Успешно завршене обуке за кројаче и шиваче и основна информатичка обука по 
ECDL стандарду, у које је укључено 16 лица са евиденције незапослених

АКТУЕЛНО   Нови програми подршке малим и средњим предузећима

Бојана Шрајер добила посао у болници

У Панчеву додељени сертификати полазницима обука

Део од 4,4 милијарде бесповратних средстава намењен за набавку опреме

ЛЕКАРКА ВИШЕ НЕ РАДИ НА БЕНЗИНСКОЈ ПУМПИ

КРЕДИТИ ЗА ОПРЕМУ

ЗА ВЕЋУ КОНКУРЕНТНОСТ НА ТРЖИШТУ РАДА

„Из буџета за ову годину влада је 
наменила 16,68 милијарди динара за 
помоћ малим и средњим предузећима, 
од чега су 4,4 милијарде бесповратна 
средства“, изјавио је министар прив-
реде Жељко Сертић и најавио нове 
програме подршке, међу којима и за 
набавку опреме.

„У малим и средњим предузећима 
ради између 900.000 и 950.000 људи, 
од чега је око 700.000 стално запосле-
них и зато влада жели не само да под-
стиче, него и да помогне тај сектор“, 
рекао је Сертић приликом обиласка 
компаније „Пламен“ у Инђији. Посебно 
ће бити примамљив програм подршке 
у набавци опреме, којим ће Министар-
ство привреде, у сарадњи са банкама, 
помоћи предузетницима који хоће да 
развију своје пословање, саопштило је 
Министарство привреде.

Сертић је истакао да постоје и 
пројекти за инфраструктуру од 500 ми-
лиона динара, где је план да 50 одсто 
финансира држава, а другу половину 
општине. Подсетио је и на међународни 
програм COSME за мала и средња пре-
дузећа, као и на програме вредне око 
милијарду динара у оквиру Национал-
не службе за запошљавање.

Један од директора и власника 
компаније „Пламен“ Марко Кртолица 
позвао је предузетнике да конкуришу 
за програм Министарства привреде, 
као што је учинила и његова компанија. 

„Видели смо програм подршке на 
сајту, јавили се телефоном и врло брзо 
аплицирали. Захваљујући ажурности 
Министарства и банке која је одобри-
ла повољан кредит, брзо смо набавили 
нове машине које су нам сада од изу-
зетног значаја у производњи“, рекао је 
Кртолица. 

Након писања „Вечерњих новости“ о случају младе лекарке Бојане Шрајер, која је уместо у болници радила на бензин-
ској пумпи, докторку су контактирали из Дома здравља у Зајечару и понудили јој запослење. Гостујући код Мире Адање 
Полак каже да је у потрази за послом била дуже од три године. Јављала се на више од десет конкурса, али никада није била 
контактирана. Сада ради као замена колегиници која је на породиљском боловању и захваљује на указаној прилици.

У Филијали Панчево организована је додела сертифи-
ката за полазнике обука за тржише рада. Успешно су 
завршене две обуке, за кројаче и шиваче и основна ин-
форматичка обука по ECDL стандарду, у које је укљу-

чено 16 лица са евиденције незапослених. 
Обука за кројење и шивење, коју је похађало 10 полаз-

ница, реализована је у сарадњи са Народним универзитетом 
„Ниш“, а практична настава се одвијала у КР „Нора“ из Пан-
чева. Полазнице су успешно положиле завршни испит, којим 
се потврђује да су стекле практична и теоријска знања из 
области заштите на раду и организације и припреме радног 
места, да су научиле да користе различите врсте машина, 
алата и средстава за рад, као и да су овладале технологијом 
кројења и шивења. 

„Стекли смо пријатељства и доста знања. Научили смо 
да кројимо и шијемо на различитим врстама машина. Знање 
ћу сигурно употребити, пронашла сам се у том послу“, исти-
че Милица Ајрулај, једна од полазница. 

Информатичка обука је реализована у сарадњи са „NS 
Pro group“ из Новог Сада, а часови су одржавани у просто-
ријама ОШ „Братство јединство“ у Панчеву. Обука је била на-
мењена особама са инвалидитетом, а свих шест полазника 
је са успехом положило завршни испит. Стекли су основна 

знања о коришћењу програмског пакета Microsoft Office - пи-
сање и обрада текста, прављење презентација, израда до-
кумената, калкулације табелама, коришћење интернета и 
електронске поште, што ће им знатно повећати конкурент-
ност на тржишту рада.

Сертификате је полазницима уручио директор Филијале 
Панчево НСЗ Ђорђе Лукач. Ивана Мучибабић
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У Ректорату Београдског универзитета, директору На-
ционалне службе за запошљавање Зорану Марти-
новићу уручено је овогодишње признање „Капетан 
Миша Анастасијевић“ - за друштвену одговорност. 

У образложењу одлуке стручног жирија, којим је пред-
седавао проф. др Радован Пејановић са Универзитета у 
Новом Саду, између осталог се наводи: Зоран Мартиновић 
је истакнути стручњак и стваралац, аутор великог броја ра-
дова из области радног и социјалног права, али и угледни 
друштвени и јавни делатник. На челу Националне службе за 
запошљавање налази се од 2014, уносећи у њен рад знање, 
стручност, енергију и квалитет, а све са циљем да Служба 
заиста буде модеран јавни сервис који пружа услуге незапос-
ленима и послодавцима из целе Србије.

Током његовог мандата успостављен је социјални дија-
лог између свих актера на тржишту рада. Свакодневни садр-
жајни контакти са послодавцима и локалним самоуправама 
дали су и конкретне резултате - више од стотину локалних 
самоуправа учествује у финансирању програма запошља-
вања.

„Сигурно да у условима када је Србија више година су-
очена са високом стопом незапослености није лако добити 
признање за одређене заслуге. У последње две године дошло 
је до позитивних промена на тржишту рада, које су се одра-
зиле и на смањење стопе незапослености“, рекао је Марти-
новић.

У веома богатој радној каријери Зоран Мартиновић је 
обављао низ одговорних државних и стручних функција, 
од адвокатске канцеларије, преко ангажмана у локалним 
самоуправама, затим секретара Министарства за људска 
и мањинска права при Савету министара Државне Зајед-
нице Србија и Црна Гора, секретара Савезног министарства 
националних и етничких заједница, до државног секретара 
у Министарству за рад, запошљавање борачка и социјална 

питања. Као члан или председавајући радних група Владе 
Србије за евроинтеграције, показао је високи професионали-
зам и максималну друштвену одговорност.

У изјави за „Танјуг“ Мартиновић је истакао да му је драго 
што су препознати напори НСЗ да се анимирају сви актери 
на тржишту рада који могу допринети већем запошљавању. 
Подсетио је да је Влада Србије прогласила 2016. за „Годину 
предузетништва“ и истакао да је циљ да се и то искористи 
како би се стопа незапослености спустила испод 15 одсто.

Ову престижну награду добило је 19 појединаца и фир-
ми, као део пројекта „Пут ка врху“, који је настао пре 16 годи-
на. Награда, коју чине плакета и златник са ликом Капетана 
Мише, уметничко је дело Љубише Манчића, академског 
вајара из Београда. Носиоци пројекта су „Медиа Инвент“ и 
Новосадски и Београдски универзитет, а стручну помоћ у ре-
ализацији пружају привредне коморе Србије и Београда, као 
и локалне самоуправе.

ПРИЗНАЊЕ ЗА ДРУШТВЕНУ ОДГОВОРНОСТ
Социјални дијалог свих актера на тржишту рада и свакодневни контакти са 

послодавцима и локалним самоуправама дали су и конкретне резултате: смањење 
стопе незапослености и више од стотину локалних самоуправа које учествују у 

финансирању програма запошљавања

АКТУЕЛНО   Зоран Мартиновић, директор Националне службе за запошљавање, добитник 
награде „Капетан Миша Анастасијевић“

Сајам послова, пракси и едукација на Шумадија сајму

„ДАНИ КАРИЈЕРЕ“ У КРАГУЈЕВЦУ
Сајам послова, пракси и едукација „Career days“, који организује студентска организација AIESEC, одржан је по четврти 

пут у Крагујевцу, на Шумадија сајму.
Национална служба за запошљавање - Филијала Крагујевац подржала је организацију и реализацију сајма, а пред-

ставници филијале посетиоцима су пружали стручне савете о писању радне биографије, упознали их са понудом слободних 
радних места, као и актуелним јавним позивима за реализацију програма и мера активне политике запошљавања. Највеће 
интересовање било је за програм стручне праксе. Филијали Крагујевац НСЗ организатор сајма уручио је захвалницу за ус-
пешну сарадњу.

На овогодишњем сајму програме стручне праксе за студенте понудиле су и компаније: Форма идеале, Вуловић транс-
порт, Rapp marine, Johnson Controls, Magneti Marelli.

Поред Националне службе за запошљавање, манифестацију су подржали локална самоуправа, Регионална привредна 
комора Крагујевац и Центар за развој каријере.

Циљ пројекта је да се, у сарадњи са компанијама, младим и амбициозним људима приближе потенцијални послодавци 
и пружи прилика да се упознају са условима пословања, могућностима да се запосле или пронађу одговарајућу праксу и на 
тај начин започну успешну пословну каријеру.

У оквиру пројекта организован је и низ едукативних радионица које су распоређене у два дана и реализоване у просто-
ријама Регионалне привредне коморе. Радионицу под називом „Активно тражење посла - а шта ћеш ти да урадиш за своју 
будућност“, реализовали су представници Филијале Крагујевац - саветник за запошљавање у Клубу за тражење посла и 
саветник за планирање каријере. Циљ је био да се млади упознају са правилима и начином писања радних биографија, пра-
вилима понашања на разговору са послодавцем, да се мотивишу у процесу тражења посла и науче како да се на прави начин 
суочавају са препрекама на том путу. Јелена Зорнић
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Према последњем попису из 2011. године, младих од 
15 до 29 година било је укупно 1.322.201 и чинили 
су 21,07 одсто становништва Србије. То је нешто веће 
учешће него у земљама ЕУ, где је младих 18,7 одсто, 

што је, према подацима Еуростата, седам процената мање од 
светског просека. Србија тако спада у млађе европске земље, 
где је удео категорије младих већи од једне петине, заједно 
са Кипром, Словачком, Малтом и Пољском (од ЕУ земаља). 

С обзиром да је удео деце до 14 година у тим земљама 
мањи од удела младих, то указује на тренд даљег опадања 
наталитета, који ће довести до старења укупног становништ-
ва и у њима као и у остатку Европе, што је процес са којим се 
суочава и наша земља.

Резултати анкете коју је Институт за социолошка ис-
траживања спровео у Србији, показују да чак пола милиона 
младих старости између 20 и 34 године живи са родитељи-
ма, а чак једна трећина нема ни изгледе да започне само-
стални живот, јер нема никакве приходе. Чак и они који су 
запослени остају са родитељима, јер не могу себи да приуште 
да изнајме стан и да од остатка новца пристојно живе. Млади 
људи до стана долазе или наследством или уз финансијску 
помоћ родитеља. „У узрасту од 16 до 30 година чак 80 одсто 
младих живи са родитељима“, каже Драган Станојевић, до-
цент на Катедри за социологију Филозофског факултета у Бе-
ограду, који је у име Института за социолошка истраживања 
учествовао у истраживању мотива због којих млади живе са 
својим родитељима.

Стеван Гагић, Београђанин, има 42 године, запослен је, 
ожењен, отац троје деце и живи у трособном стану са мајком 
и сестром, а уз то је, највећи део године, са њима и ћерка дру-
ге сестре, која у Београду студира.

„Супруга, ја и троје деце живимо у једној соби, у 14 
квадрата. Човек се навикне. Што је најгоре, када се навик-
не, нема жељу да мења. То је опасно. Наравно да осећамо 
потребу за приватношћу, али некако је стоички сузбијамо“, 
прича Гагић. На питање постоји ли могућност да се подигне 
кредит за стан, Гагић каже - не.

„Био сам у фирми која је била перспективна, кредино 
способна. Тада су ми долазиле колегинице и питале ме што 
не узмем кредит за стан. Оне су то урадиле. Сада их срећем, 
а оне не знају где ударају. Конверзија, камате, пад цена не-
кретнина, а фирма је отишла под стечај. Видео сам како су 
се други опекли. Видео сам релативност радног места, тако 
сам схватио кредите и тај занос који смо имали од 2008. до 
2011. године. Од онда у својој глави имам следеће - или ћу да 
се мучим са својим члановима породице у једној соби, или ћу 
да се мучим као што се они муче, да се разбољевају од бриге 
и секирације. Ја ћу можда да се разболим од гужве. Навикао 
сам се на ову прву варијанту“, каже Гагић.

ТЕМА БРОЈА   Сваки други грађанин Србије од 20 до 34 године живи са родитељима

НИШТА БЕЗ МАМЕ И ТАТЕ 
Према последњем попису из 2011. године, младих од 15 до 29 година било је 

укупно 1.322.201 и чинили су 21,07 одсто становништва Србије. Сваки трећи млади 
човек уопште нема шансу да се осамостали, јер не остварује никакве приходе

     Стопа незапослености младих 47 одсто
     „Стопа незапослености младих од 15 до 24 године је 47 
одсто“, рекао је министар омладине и спорта Вања Удови-
чић и позвао привреднике да дају шансу младима за прак-
су, а потом и за запослење.
    „Приватници кажу да су очекивања младих после завр-
шеног факултета огромна, а не могу сви да буду директори, 
менаџери са великим платама. С друге стране, немају ни 
адекватна знања за посао за који аплицирају. У сарадњи 
са цивилним сектором израђен је Национални програм 
за запошљавање младих до 2020, а циљ је да се покрену 
институције, компаније, организације, да се дају смернице 
како деловати да би се незапосленост младих смањила”, 
рекао је Удовичић на „Копаоник бизнис форуму“ и додао да 
се мора побољшати пракса, јер само поједине средње шко-
ле и факултети имају закључене уговоре о пракси.

     Ако не мора - нећу
   Сложен однос заједничког живота са родитељима и 
субјективног осећаја независности и функционалне ау-
тономије у одлучивању упркос материјалној зависности, 
који се у сличном облику јавља код већине младих, саже-
то описују речи једне испитанице (22 године, фризерка и 
козметичарка, незапослена, велики град): 

К: Да ли си задовољна тиме што живиш с родитељима 
или би можда хтела другачије нешто? 

И: Па, јесам задовољна, не жалим се. 
К: Када би имала посао, да ли би се одселила од роди-

теља? 
И: Па, не бих. 
К: Зашто? 
И: Немам потребе. Зашто да их оставим кад не морам? 

Лепо ми је с њима. Кад-тад морам да их оставим, али 
нећу засад. 

К: Кад говоримо о некој самосталности, да ли мислиш 
да ти то ремети самосталност, да ли мислиш да би 
била самосталнија када би живела сама? 

И: Не, они мени дају прилику да сама одлучујем о свом 
животу, да будем самостална. С њима живим, али 
сама одлучујем шта желим да радим, где идем, било 
чиме да се бавим. Они ме подржавају. 

К: А да ли живиш тако што ти они дају неки новац? 
И: Па, ја се трудим да ми не дају новац. Ипак, колико-то-

лико да радим. Е сад, нормално, деси се свима нама 
да нам родитељи понекад дају новац. То је нормално. 

Млади људи до стана долазе или наследством 
или уз финансијску помоћ родитеља
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Међу младима који живе са родитељима више је мушка-
раца, што упућује на традиционални образац, по коме жене 
када се удају прелазе у домаћинство свог супруга. 

„У проширеним домаћинствима су чешћи конфликти из-
међу генерација и унутар генерација. Друго, овде се лакше 
репродукују традиционални патријархални обрасци. Такође, 
у тим домаћинствима постоји много израженија родна поде-
ла рада, подела на мушку и женску сферу. Мушкарци се мно-

го ређе укључују у кућне послове, а жене много ређе излазе 
на тржиште рада“, појашњава Драган Станојевић. 

Основни подстицај за одсељење из родитељског дома у 
типу породичне транзиције којем припада Србија предста-
вља заснивање властите породице. У браку и заједници живи 
нешто више од десетине испитаника, и то више девојака него 
младића, што је повезано са културолошком правилношћу 
да девојке раније улазе у породичне транзиције, показало 
је истраживање под називом „Млади у Србији 2015. Стања, 
опажања, веровања и надања“, које су заједно урадили 
Смиљка Томановић и Драган Станојевић. Ово истражи-
вање представља део међународног пројекта под покрови-
тељством Фондације „Фридрих Еберт Штифунг“ (Friedrich 
Ebert Stiftung) и „Шела“ (Shell), на репрезентативном узорку 
младих од 15 до 29 година. 

У процењивању предности брака, млади су се скоро 
равномерно определили за одговоре да брак обезбеђује већу 
одговорност између партнера (28 одсто) и већу одговорност 
према деци (24,7 одсто), док преко петине (22,2 одсто) сматра 
да нема предности, односно да нема разлике. Најзанимљи-
вија родна разлика је, међутим, у опредељивању за опцију да 
се у Србији брак поштује више од ванбрачне заједнице, који је 
потенцирало више девојака (11,4 одсто), него младића (7,9 од-
сто), што показује извесну већу традиционалност жена кроз 
већу осетљивост на легитимацијски утицај окружења. 

Утицај традиционалног вредносног система се види 
и преко културног капитала родитеља, јер је став о мањој 
прихваћености кохабитације израженији код младих чији 
родитељи имају основно образовање (11,8 одсто), док деца 
родитеља који имају високо образовање чешће наглашавају 
да брак нема предности (24,3 одсто). Предности ванбрачне 
заједнице у односу на брак млади углавном виде у могућ-
ности да се на лакши начин напусти, али најзначајнији је 
удео оних који не виде њену предност у односу на брак (или 
сматрају да нема битне разлике) и ту предњаче девојке. 

Изненађујући је налаз да се од десет интервјуисаних 
младих особа, ниједна није определила за ванбрачну зајед-
ницу, што указује да се ванбрачна заједница не схвата се као 
вид партнерског живота или облик породице, већ као једна 
фаза која претходи браку и у том смислу би она имала пред-
ности као припрема за брак - прилагођавање партнера. Брак 
као институција, међутим, нуди осећај сигурности у односи-

ма партнера и посебно у односу на децу, без обзира што су 
ванбрачне заједнице и деца рођена у њима од половине про-
шлог века правно изједначени у законодавству Србије. 

Тек 10,5 одсто испитаника виде у будућности себе у 
партнерској заједници ван брака, а сада је практикује 3,3 
одсто испитаника, док је хетеронорматив брачне породице 
са децом веома прихваћен - од стране 83 одсто испитаника 
(од тога је 8,7 процената већ у браку). Компаративна анали-
за показује да другачија опредељења имају само млади из 
Словеније и Бугарске, где се за опцију партнерског живота 
ван брака у будућности опредељује око четвртине младих 

(24, односно 22 одсто). Остале земље се крећу у распону од 
1 у Македонији до 10 одсто у Албанији - у опредељивању за 
ванбрачну заједницу у оквиру својих аспирација за породич-
ни/партнерски живот у будућност.

Социолог Срећко Михајловић каже да у Србији нема 
озбиљних систематских напора да се младима олакша сту-
пање у свет рада. 

„Код нас се дају паре, али се дају за курсеве оспособља-
вања младих, без гаранција да ће бити запослени. Људи се 
не рађају као предузетници. Неко их мора доучити и обучи-
ти, али не професори универзитета, који причају теоријске 
бајке, већ они млади људи који су започели бизнис пре три 
године и у томе успели. Они треба да им испричају шта значи 
књиговодство, шта значи рад, тржиште, шта значи започети 
производњу, а немаш коме да продаш производ. Дакле, нису 
само у питању паре, већ читав низ акција које неко треба да 
осмисли, али не из кабинета, него људи из праксе“, закључује 
Михајловић.

С друге стране, министар за рад, запошљавање, борачка 
и социјална питања и члан СЕС-а Александар Вулин пору-
чио је да је 16 милијарди динара које је Влада Србије у 2016. 
определила за подршку предузетништву довољно за доно-
шење позитивних промена, али и за мотивисање младих да 
уђу у бизнис. Вулин је подвукао да је Влада у „Години преду-
зетништва“ предвидела да од тог новца чак четири милијар-
де динара буду бесповратна средства.

„То су средства која могу да промене ствари и да помог-
ну младима да уђу у предузетништво без страха, са жељом 
да напредују и остваре позитиван резултат. У томе је свакако 
потребна помоћ послодаваца и синдиката, јер само заједно 
можемо да успемо“, оценио је Вулин. Весна Пауновић

     Желим да се осамосталим
   „Када сам се, после мојих сестара, и ја преселила у Бе-
оград на студије, родитељи су дошли за мном. Живимо 
заједно, али с поносом могу рећи да зарађујем још од своје 
18. године и да финансијски не зависим од маме и тате. 
Ипак, чињеница је да за самосталан живот треба много 
новца. Ако се неко одсели од родитеља, а и даље тражи 
новац од њих, каква је то самосталност? Мој циљ је да се 
у што скорије време потпуно осамосталим. Имам много 
пријатеља који то нису успели ни у тридесетим, али нико од 
њих није желео да тако буде. Једноставно, немају новца да 
би се одселили и то је страшна ситуација”, каже Драгана 
Мићаловић.
   „Имам солидну плату, а под тим мислим на ону која за 
нијансу премашује републички просек. Код родитеља не 
морам да плаћам ни рачуне ни храну, па од плате себи могу 
да приуштим летовање, да изведем девојку у ресторан и да 
себи купим гардеробу. Можда бих и могао да живим сам, 
али ми после плаћања станарине и рачуна не би остало 
скоро ништа. Зато не верујем да ћу то икада учинити, осим 
ако не освојим на лутрији “, кроз осмех признаје тридесетт-
рогодишњи докторанд из Београда, тренутно запослен као 
државни службеник.

     Немам другог избора
   „Живим са мајком и сестром у Београду и с овог стано-
вишта не могу ни да помишљам на самостални живот. Пре 
две године сам остао без посла и од тада не могу да про-
нађем ништа у струци. На срећу, сестра ради, а мајка прима 
пензију. За скроман самостални живот требало би ми око 
400 евра, а то је тренутно више него просечна српска плата 
и више него што могу да зарадим повременим пословима 
које успем да пронађем. Тешко је, али немам избора, осим 
да и даље живим у заједници“, каже Жељко Курћубић.

Живим у трособном стану са мајком и сестром. 
Супруга, ја и троје деце живимо у једној соби, у 14 
квадрата. Човек се навикне. Што је најгоре, када 

се навикне, нема жељу да мења. То је опасно…
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Скајп није само чудотворна могућ-
ност да стигнемо до најближих у 
далеком свету. Помоћу камера 
на компјутеру многи београдски 

студенти нашли су посао у далеком Ја-
пану. Од 4.000 предавача из 80 земаља 
који преко Скајпа држе часове енглес-
ког, више од хиљаду је из Србије. Вања 
је понуду за посао нашла на интернету.

„Пријавила сам се и после два дана 
сам позвана на интервју који је трајао 
неких петнаестак минута и то је био 
разговор на енглеском језику. Све је од-
лично прошло, добила сам материјале 
после тога. Требало је да се припремим, 
тј. постоји листа корака које треба да 
пратите тако да вам се након интервјуа 
заказује тренинг и симулација часова“, 
објашњава Вања из Београда.

Када менаџмент компаније одлу-
чи да кандидат може да буде предавач, 
добија свој профил на сајту, на основу 
кога га студенти бирају. Радно време 
бира сам.

„То је било јако згодно док сам 
био на факултету. Рецимо, био сам на 
предавањима до два или три поподне, 
дођем кући и у пет или шест почињем 

да држим часове планиране за тај дан“, 
прича Александар.

Иначе, методологија учења на 
даљину развијана је више од 150 годи-
на, а код нас тек нешто више од 10 годи-
на. Distance Learning System (учење на 
даљину) функционише тако што се на-
става слуша у својој соби уместо у учио-
ницама или амфитеатрима. Предавања 
се организују тако да се информације 
добијају на 3 начина - слушањем, гле-

дањем и читањем, док се истовремено 
раде обавезни тестови и задаци. Прис-
талице оваквог начина учења тврде да 
се студенти ангажују и до три, четири 
пута више него традиционалним шко-
ловањем. 

Одлично познавање енглеског није 
довољно једном предавачу. Акценат се 
ставља на домаће васпитање, што би 
рекле баке, да умете да будете насмеја-
ни, ведри током часа, шта год да се 
деси. Тачност се такође врло цени, чак и 
пар секунди може да представља про-
блем, јер је таква јапанска култура.

Када је пре три године основан 
Бипо сајт за онлајн учење енглеског, 
био је намењен искључиво Јапанцима. 

Сада га могу користити заинтересовани 
у још десетак земаља.

„Ма колико учили, морате имати 
тај живи контакт са странцем, зато што 
треба да говорите језик и да вас чују. Он-
лајн чет траје 25 минута. Студент може 
да има 1, 2 или 3 часа дневно и од тога 
зависи цена, најнижа је 70 евра месеч-
но. Са друге стране, школе са страним 
предавачима у Јапану су веома скупе“, 
појашњава Драган Миленковић и до-
даје да међу млађим генерацијама Ја-
панаца има људи који уопште не изла-
зе из куће, а зову их хикикомори. То су 
обично млади који заврше факултете, 
а онда почну да раде неки посао преко 
нета и не излазе напоље, родитељи им 
доносе храну. „Тим људима смо ми од-
личан начин контакта са страним јези-
ком и културом“, каже Драган.

У Јапану тренутно има више од 
100 сајтова за учење енглеског. Овај на 
коме предају наши предавачи један је 
од најбољих.

ЛАКШЕ ДО ПОСЛА    Од 4.000 предавача из 80 земаља који преко Скајпа држе часове 
енглеског, више од хиљаду је из Србије

Помоћу камера на компјутеру многи београдски студенти нашли су посао у далеком Јапану

СКАЈП НАСТАВА ДО ЈАПАНА 

У Јапану тренутно има више
од 100 сајтова за учење
енглеског. Сајт на коме

предају наши предавачи један
је од најбољих

„То је било јако згодно док сам 
био на факултету. Рецимо, био 

сам на предавањима до два 
или три поподне, дођем кући 
и у пет или шест почињем да 

држим часове планиране за тај 
дан“, каже Александар

     Настава се слуша, гледа, чита
   Предавања су доступна комбина-
цијом интернета и материјала који 
се могу и физички слати поштом. На-
става се слуша, гледа, чита. Постоје 
и видео и аудио-снимци, као и инте-
рактивне апликације са снимљеним 
радом екрана рачунара при употреби 
одговарајућих пословних програма. 
   Провера знања врши се након сва-
ког наставног модула. Када студент 
постави питања, професори шаљу од-
говор у врло кратком року, најчешће 
за 24 сата или мање. Када су отворене 
редовне консултације, са предавачи-
ма се комуницира у реалном времену. 
   Постоје и предавања са групним 
чет-сесијама. Рецимо, на различитим 
курсевима дизајна користи се сесије 
за размену идеја и брејнсторминг. 
Наравно, могуће је још активније 
учествовати у раду са професорима 
и колегама редовним постављањем 
питања, четом, дискусијама на фору-
мима отвореним за полазнике, про-
фесоре и консултанте, давањем идеја, 
савета, примера… Све ове активности 
су уграђене у систем учења на даљину 
и доступне су само кликом миша.



Бесплатна публикација о запошљавању 930.03.2016. |  Број 667 |   

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

290

Како да предате оглас за слободна радна места 

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

ЈАГОДИНА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ,

НАПЛАТУ И КОНТРОЛУ ЈАВНИХ ПРИХОДА
35000 Јагодина, Краља Петра I  6

Инспектор наплате
на одређено време до повратка привремено одсутног 

запосленог 
УСЛОВИ: високо образовање из научне области правних или економских 
наука на студијама другог степена (дипломске академске студије - мас-
тер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне сту-
дије), односно високо образовање стечено до ступања на снагу важећег 
Закона о високом образовању, положен државни стручни испит, позна-
вање рада на рачунару и најмање 1 година радног искуства.

Порески контролор
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: високо образовање на студијама првог степена у области еко-
номских или правних наука (основне академске, односно струковне сту-
дује у трајању од 3 године или више образовање еконоског или правног 
смера, менаџмент или техничког смера), познавање рада на рачунару и 
најмање једна година радног искуства.

ОСТАЛО: Поред посебних услова кандидат мора да испуњава и услове 
из члана 6 Закона о радним односима у државним органима, и то: да је 
држављанин Републике Србије, да није осуђиван за кривично дело на 
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које 
га чини неподобним за обављање послова у државном органу, да поседу-
је општу здравствену способност. Пријаве на оглас са доказима о испуња-
вању услова подносе се у року од 8 дана од дана објављивања огласа, 
на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ,
ГРАЂЕВИНСКЕ, КОМУНАЛНЕ,

СТАМБЕНЕ И ИМОВИНСКО
ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

35000 Јагодина, Краља Петра I 6

Радно место за послове евиденције 
непокретности

на одређено време од пет месеци
УСЛОВИ: висока школска спрема - високо образовање стечено у скла-
ду са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом 
образовању, правни факултет, односно високо образовање на основним 
студијама у трајању од четири године обима 240 ЕСПБ бодова, однос-
но стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске 
академске студије) у области правних наука, положен стручни испит за 
рад у органима државне управе и најмање једна година радног искуства 
у струци. Поред посебних услова, кандидат мора да испуњава и услове 
из члана 6 Закона о радним односима у државним органима, и то: да је 
држављанин Републике Србије, да није осуђиван за кривично дело на 
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које 
га чини неподобним за обављање послова у државном органу, да има 
општу здравствену способност. Пријаве са доказима о испуњавању усло-
ва подносе се у року од 8 дана од дана објављивања огласа на горенаве-
дену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

КРАГУЈЕВАЦ
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ

ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА 
КРАГУЈЕВЦА

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

Извршилац за послове писарнице и 
документационе послове

у Секретаријату за послове Градског јавног 
правобранилаштва, на одређено време због 

повећаног обима посла, у трајању до 24 месеца
УСЛОВИ: Чланом 6 Закона о радним односима у државним органима про-
писано је да се у радни однос у државном органу може примити лице 
које испуњава следеће услове: да је држављанин Републике Србије, да 
је пунолетно, да има општу здравствену способност, да има прописану 
стручну спрему, да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну 
затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чине непо-
добним за обављање послова у државном органу и да испуњава друге 
услове утврђене законом, другим прописима или актом о систематизацији 
радних места у органу. Поред услова који су предвиђени чланом 6 Зако-
на о радним односима у државним органима, потребно је да кандидат 
испуњава и посебне услове, који су утврђени Правилником о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних места у Секретаријату за послове 
Градског јавног правобранилаштва, и то: завршена гимназија, економска 
школа или друга школа друштвеног смера, четврти степен стручне спре-
ме, познавање рада на рачунару и најмање 6 месеци радног искуства у 
струци.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу следеће доказе о 
испуњености услова огласа: оверену фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми, извод из матичне књиге рођених (оригинал или овере-
на копија), уверење о држављанству (оригинал); уверење да кандидат 
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 
шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу (МУП РС, Полицијска управа Крагујевац), ори-
гинал лекарског уверења и доказ о радном искуству у струци. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са 
доказима о испуњености услова достављају се у року од 8 дана од дана 
објављивања огласа на горенаведену адресу.

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ

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

Извршилац за послове надзора реализације 
инвестиција

у Служби за надзор реализације инвестиција, на 
одређено време од 3 месеца због повећаног обима 

посла
УСЛОВИ: Чланом 6 Закона о радним односима у државним органима, про-
писано је да се у радни однос у државном органу може примити лице 
које испуњава следеће услове: да је држављанин Републике Србије, да 
је пунолетно, да има општу здравствену способност, да има прописану 
стручну спрему, да није осуђивано за кривично дело на безусловну каз-
ну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини 
неподобним за обављање послова у државном органу, да испуњава друге 
услове утврђене законом, другим прописима или актом о систематизацији 
радних места у органу. Поред услова који су предвиђени чланом 6 Зако-
на о радним односима у државним органима, потребно је да кандидат 
испуњава посебне услове, који су утврђени Правилником о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних места у Градској управи за инвес-
тиције, и то: стечено високо образовање из техничко-технолошке научне 
области на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 
године и  најмање 1 година радног искуства у струци.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу следеће доказе о 
испуњености услова: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми, извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија), 
уверење о држављанству (оригинал и не старије од 6 месеци), уверење 
да се против пријављеног кандидата не води истрага (основни суд), уве-
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рење да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну каз-
ну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини 
неподобним за обављање послова у државном органу (МУП РС, Поли-
цијска управа Крагујевац), оригинал лекарског уверења и доказ о радном 
искуству у струци. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати 
у разматрање. Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се 
у року од 8 дана од дана објављивања огласа, на горенаведену адресу.

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ

ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
34000 Крагујевац, Трг слободе 3

тел. 034/306-161

Начелник Одељења за послове градоначелника
УСЛОВИ: Чланом 6 Закона о радним односима у државним органима, про-
писано је да се у радни однос у државном органу може примити лице 
које испуњава следеће услове: да је држављанин Републике Србије, да 
је пунолетно, да има општу здравствену способност, да има прописану 
стручну спрему, да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну 
затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини непо-
добним за обављање послова у државном органу и да испуњава друге 
услове утврђене законом, другим прописима или актом о систематиза-
цији радних места у органу. Поред услова који су предвиђени чланом 6 
Закона о радним односима у државним органим, потребно је да кандидат 
испуњава и посебне услове, који су утврђени Правилником о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних места у Градској управи за посло-
ве градоначелника и градског већа, и то: стечено високо образовање из 
научне области економске струке, на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мас-
тер струковним студијама, специјалистичким академским и специјалис-
тичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године које су завршене према прописима који су 
важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, најмање 5 
година радног стажа, положен државни стручни испит.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу следеће доказе о 
испуњености услова: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми, извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија), 
уверење о држављанству (оригинал не старији од 6 месеци), уверење о 
положеном државном стручном испиту, уверење да се против кандидата 
не води истрага (основни суд), уверење да кандидат није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или 
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у држав-
ном органу (МУП РС, Полицијска управа Крагујевац), оригинал лекарског 
уверења и доказ о радном искуству у струци. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са доказима о испуње-
ности услова достављају се у року од 8 дана од дана објављивања огласа 
на горенаведену адресу.

ЛОЗНИЦА
ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК

ОПШТИНСКА УПРАВА
15318 Мали Зворник, Краља Петра I 38 

Послови грађанских стања, матичар за матично 
подручје Мали Зворник и заменик матичара, 

послови у вези са избеглим и расељеним 
лицима

на одређено време до повратка запослене са 
породиљског боловања

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, високо образовање стечено на сту-
дијама другог степена; дипломске академске студије мастер, специјалис-
тичке академске студије, специјалистичке струковне студије, у образов-
но-научном пољу друштвено-хуманистичких наука, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године друштвеног смера, поло-
жен стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова мати-
чара, положен државни стручни испит за рад у органима државне управе 
и 1 година радног искуства.

ОСТАЛО: Поред посебних услова кандидат мора да испуњава и опште 
услове: да је држављанин РС, да има општу здравствену способност, да 
има прописану стручну спрему, да није осуђиван за кривично дело на 
безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело 
које га чини неподобним за обављање послова у државном органу; да 

испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима или актом 
о систематизацији радних места у органу. Уз пријаву приложити следећу 
документацију, у оригиналу или овереној фотокопији: оверену фотоко-
пију дипломе о завршеном факултету, потврду о радном искуству, уве-
рење о држављанству РС (не старије од 6 месеци), уверење о општој 
здравственој способности (доставља се накнадно по доношењу одлуке 
о избор), уверење о положеном државном стручном испиту за рад у 
органима државне управе, уверење суда да против лица није покренута 
истрага и да није подигнута оптужница, уверење полицијске управе да 
лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од 
најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова у државном органу. Пријаве слати у року од 8 дана 
од дана објављивања огласа, са назнаком ”За оглас”, на адресу: Општина 
Мали Зворник, Општинска управа. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.

НОВИ С А Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА АП ВОЈВОДИНЕ

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР
21000 Нови Сад, Владике Платона бб

тел. 021/487-4134
mgasic@skupstinavojvodine.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 чл. 49 и 51 Покрајинске скупштинске одлуке о Скупштини Аутономне 
Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, 28/14) генерални секретар 
Скупштине Аутономне Покрајине Војводине објављује: 

ОГЛАС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА

У СЛУЖБИ СКУПШТИНЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

1. Орган у коме се радно место попуњава: Служба Скупштине Ауто-
номне Покрајине Војводине

2. Радно место које се попуњава:

Референт за послове радних тела Скупштине
на одређено време због замене привремено одсутног 

запосленог, до његовог повратка
1 извршилац

3. Опис послова радног места: обавља документационе послове у 
одсеку, успоставља телефонске везе, прибавља потребна обавештења; 
прима и евидентира материјале за седнице Скупштине и друге седнице 
и састанке, евидентира их, прима пошту, публикације и благовремено 
их уручује; обавља и друге послове које му повери генерални секретар, 
заменик генералног секретара, помоћник генералног секретара или шеф 
одсека. 
4. Услови потребни за заснивање радног односа: образовање сте-
чено у средњој школи, радни стаж у струци од најмање три године.

5. Meсто рада: Нови Сад
6. Рок за подношење пријаве на оглас: Рок за подношење пријаве је 
8 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови” Националне службе за запошљавање.

7. Адреса на коју се подносе пријаве: Служба Скупштине Аутономне 
Покрајине Војводине, 21000 Нови Сад, Владике Платона бб.

8. Имена лица задужених за давање обавештења о огласу: Алек-
сандар Јовановић, сарадник за радно-правне и административне посло-
ве, контакт телефон: 021/487-4155, e-mail: ajovanovic@skupstinavojvodine.
gov.rs и Данијела Чавић Тривановић, сарадник за студијско-анали-
тичке послове, контакт телефон: 021/487-4142, e-mail: dtrivanovic@
skupstinavojvodine.gov.rs.

9. Докази који се прилажу: потписана пријава на оглас са адресом 
становања, контакт телефоном и називом радног места за које се под-
носи пријава; Curriculum Vitae - радна биографија са наводима о радном 
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искуству; уверењe о држављанству не старије од 6 месеци (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 неподоб-
ним за обављање послова у државном органу, не старије од шест месеци 
(оригинал или оверена фотокопија); доказ о прописаној стручној спреми 
према условима радног места (оригинал или оверена фотокопија дипло-
ме); оверена фотокопија радне књижице.
Напомена: Кандидат који буде изабран дужан је да достави лекарско 
уверење о општој здравственој способности. Пријаве уз које нису прило-
жени сви потребни докази на начин предвиђен огласом, као и непотпу-
не, неблаговремене и неразумљиве пријаве на оглас, неће се узимати у 
разматрање.
Овај оглас објављен је и на интернет страници Националне службе за 
запошљавање.

ПИРОТ
ОПШТИНСКА УПРАВА

ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА
18310 Бела Паланка, Карађорђева 28

Шеф Kабинета председника општине
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, економски, правни факултет, јед-
на година радног искуства, положен стручни испит за рад у органима 
државне управе.

Послови заштите животне средине
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, факултет заштите на раду, правни 
факултет, једна година радног искуства, положен стручни испит за рад у 
органима државне управе.

Послови аналитике корисника буџета
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, економски факултет, једна година 
радног искуства, положен стручни испит за рад у органима државне упра-
ве.

Порески инспектор канцеларијске контроле
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, економски, правни факултет, јед-
на година радног искуства, положен стручни испит за рад у органима 
државне управе.

Пословни секретар председника општине
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, гимназија, економски, туристички 
смер, једна година радног искуства; положен стручни испит за рад у орга-
нима државне управе.

Возач
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економског смера, гимназија, пре-
храмбеног смера, једна година радног искуства.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огла-
са. Поред услова предвиђених правилником о унутрашњој организацији 
и систематизацији радних места, кандидат треба да испуњава и услове из 
чл. 6 Закона о радним односима у државним органима, да је држављанин 
Републике Србије, да има општу здравствену способност и да није осуђи-
ван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месе-
ци или за кажњива дела која га чине неподобним за обављање послова у 
државном органу. Пријаве се могу предати на шалтеру број 1 у Услужном 
центру или послати поштом на горенаведену адресу.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ШИД

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

Шеф Одсека за локални економски развој
УСЛОВИ: високо образовање стечено у образовно-научном пољу 
друштвено-хуманистичких или природно-математичких наука на студија-
ма другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалис-
тичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године - дипломирани 
правник, дипломирани економиста, дипломирани менаџер или дипло-
мирани политиколог, 3 године радног искуства са прописаном стручном 
спремом, познавање рада на рачунару, положен државни стручни испит.
ОСТАЛО: Поред наведених услова кандидат треба да испуњава и опште 
услове, и то: држављанство Републике Србије, да је пунолетан, да има 
прописану стручну спрему, да није осуђиван за кривично дело на безус-
ловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га 
чини неподобним за обављање послова у државном органу. Уз пријаву 
на оглас кандидати треба да доставе и следеће доказе: извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству, диплому о стручној спреми, 
уверење надлежног суда да нису осуђивани за наведено кривично дело. 
Лекарско уверење о здравственој способности доставља се након доно-
шења одлуке о избору кандидата.

ВАЉЕВО
ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА

ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ФИНАНСИЈЕ,
ИМОВИНСКЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

ГРАДА ВАЉЕВА
14000 Ваљево, Карађорђева 64

тел. 014/294-781

Оглас објављен 24.02.2016. године у публикацији “Послови” 
поништава се за радно место: комунални инспектор, у Одељењу 
за инспекцијске послове, на одређено време до 24 месеца. У 
осталом делу оглас остаје непромењен.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

14242 Лајковац, Омладински трг 1
тел. 014/34322-760

Оглас објављен 23.03.2016. године у публикацији “Послови” 
поништава се у целости.

ВРАЊЕ
ИСПРАВКА ОГЛАСА

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНА БУЈАНОВАЦ

17520 Бујановац, Карађорђа Петровића 115
тел. 017/651-103

Оглас објављен 23.03.2016. године у публикацији “Послови” 
исправља се за радно место: послови јавних набавки, у делу 
услова и исправно треба да стоји: Услови: академске студије 
другог степена - мастер, струковне специјалистичке, специја-
листичке струковне студије високог образовања стечено на 
академским студијама у трајању од најмање 4 године - дипло-
мирани инжењер технологије, дипломирани економиста - мас-
тер економиста, дипломирани правник - мастер правник, једна 
године радног искуства и положен стручни испит. Остали део 
огласа остаје непромењен.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНА БУЈАНОВАЦ

17520 Бујановац, Карађорђа Петровића 115
тел. 017/651-103

Послови грађанских стања
на одређено време

УСЛОВИ: основне академске студије у трајању до три године, правник - 
бачелор права, једна година радног искуства и положен стручни испит, 
на одређено време до 12 месеци.

Послови дактилографа
на одређено време

УСЛОВИ: средња стручна спрема и шест месеци радног искуства, на 
одређено време до 12 месеци.

Администрација и управа 
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ОСТАЛО: Поред горенаведених посебних услова, кандидат треба да 
испуњава и следеће услове из члана 6 Закона о радним односима у 
државним органима: да је држављанин Републике Србије, да је пунолет-
но лице, да има општу здравствену способност, да има прописану стручну 
спрему, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затво-
ра најмање до шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподоб-
ним за обављање послова у државном органу. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања огласа у публикацији “Послови”. Пријаве 
се подносе на горенаведену адресу или се непосредно предају у писар-
ници Општинске управе Бујановац на истој адреси. Контакт телефон 
за добијање додатних информација у Општинској управи: 017/651-103. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве на оглас неће се разматрати.

ВРШАЦ
ГРАД ВРШАЦ ГРАДСКА УПРАВА

26300 Вршац, Трг победе 1
тел. 013/800-500

Административно-технички оператер
на одређено време од 1 године, због повећаног 

обима посла
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чланом 6 Закона о радним 
односима у државним органима („Сл. гласник РС”, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 
49/99, 34/01, 39/02, 49/05, 79/05, 81/05, 83/05 и 23/13), да је држављанин 
РС, да је пунолетан, да има општу здравствену способност, да има про-
писану стручну спрему, да није осуђиван за кривична дела на безусловну 
казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини 
неподобним за обављање послова у државном органу, кандидат треба 
да испуњава и следеће посебне услове: средња стручна спрема, 1 година 
радног искуства, положен државни стручни испит и познавање рада на 
рачунару. 
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати прилажу извод из матичне књиге рође-
них, доказ о стручној спреми и радном искуству, уверење о држављан-
ству, лекарско уверење, доказ да нису осуђивани за кривично дело на 
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које 
их чини неподобним за обављање послова у државном органу и уверење 
о положеном државном стручном испиту. Пријаве се подносе начелнику 
Општинске управе, у року од 8 дана од дана објављивања огласа у пуб-
ликацији „Послови“. 

                        Трговина и услуге

АУТО-КУЋА „ГУДАЛОВИЋ“ ДОО
11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 1

тел. 063/206-967 (11-14 часова)

Руководилац машинског прања
УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме саобраћајне или машинске 
струке, возачка дозвола Б категорије. Пријаве слати на e-mail: drago.
gudalovic@akgudalovic.rs.

“MASTER CARE SB” DOO
11070 Нови Београд, Тошин бунар 124

тел. 011/269-71-70, 063/462-111

Кројач - шивач
УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном занимању, радно иску-
ство 3 године, пробни рад 6 месеци. Пријаве слати у року од 10 дана од 
дана објављивања огласа.

“СЕМИОТИК” ДОО
11070 Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића 115

тел. 069/322-92-31

Радник физичко-техничког обезбеђења
на одређено време до 12 месеци

25 извршилаца
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у било ком занимању, пробни 
рад 1 месец. Пријаве слати на имејл-адресу: hatera11@yahoo.com, у року 
од 15 дана од дана објављивања огласа.

MLS EXING DOO BEOGRAD
11090 Београд - Раковица, Трстењакова 3

тел. 011/2660-120
e-mail: mlsexing@eunet.rs

Електромеханичар - виклер
пробни рад 3 месеца, за рад у Панчеву

УСЛОВИ: III степен, електромеханичар (III степен стручне спреме и 
КВ), радно искуство 12 месеци. Опис посла: намотавач електромотора. 
Трајање конкурса: до 01.05.2016. године. Заинтересована лица треба 
да се јаве НСЗ - Филијала Панчево, саветнику за запошљавање - Вањи 
Милићевићу, телефон: 013/306-848, од 8 до 13 часова, директно упући-
вање кандидата према договореним терминима за разговор.

“ДЕМИНГ” Д.О.О.
11000 Београд, Патријарха Варнаве 23

тел: 011/344-7413

Молер
на одређено време

3 извршиоца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, молер-фарбар. Кандидати треба да 
се јаве на контакт телефон: 011/344-7413.

“SAVA GROUP” DOO
11070 Нови Београд, Сурчинска 94

тел. 060/700-50-68

Магационер
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било ком занимању, пожељно иску-
ство у сектору магацина, возачка дозвола Б и Ц категорије. Пријаве слати 
на и-мејл: sladja.simic@gmail.com.

STAR CALL 011
Панчево, Светозара Марковића 121
e-mail: zeljkostanojevic@yahoo.com

Оператер у позивном центру
за рад у Београду

20 извршилаца
УСЛОВИ: од IV до VII степена стручне спреме, без обзира на образов-
ни профил; напредно познавање немачког, италијанског или францу-
ског језика; познавање рада на рачунару. Радни однос се заснива на 
неодређено време, пробни рад у трајању од месец дана. Трајање конкур-
са: до попуне. Кандидати могу своје радне биографије да доставе мејлом. 
Лице за контакт: Жељко Станојевић.

WIENER STADTISCHE OSIGURANJE
ADO BEOGRAD

Нови Београд, Трешњиног цвета 1
e-mail: konkurs@wiener.co.rs

Саветник у осигурању
место рада: подручје Републике Србије, на одређено 

време 6 месеци
5 извршилаца

Опис посла: продаја животних и неживотних осигурања.
УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, пожељно економско усме-
рење; пожељно је радно искуство у осигурању, финансијама; рад на 
рачунару (Excel, Word, Internet); возачка дозвола Б категорије; отворе-
ност за нове изазове; проактивност; спремност за рад са људима; креа-
тивност и флексибилност; комуникативност и спремност за рад под при-
тиском; преговарачке способности, упорност, оптимизам.

Дужности: увећање портфеља осигурања; успостављање пословних кон-
таката са клијентима; вођење бриге о клијентима; редовно извештавање 
и учествовање у креирању стратегије за освајање тржишта.

Послодавац обезбеђује: радни однос у успешној интернационалној ком-
панији; тренинг и обуку, свакодневно усавршавање и стицање нових 
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знања и вештина; добро организовано радно окружење; могућност брзог 
и перманентног напредовања у каријери.
ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати своје 
радне биографије (без додатних докумената) могу послати на горена-
ведени мејл послодавца са назнаком за коју позицију конкуришу. Биће 
контактиран само ужи круг кандидата. Лице за контакт: Степа Саватић.

WIENER STADTISCHE OSIGURANJE
ADO BEOGRAD

Нови Београд, Трешњиног цвета 1
e-mail: konkurs@wiener.co.rs

Продавац осигурања аутоодговорности
место рада: подручје Републике Србије, на одређено 

време 6 месеци
5 извршилаца

Опис посла: продаја осигурања аутоодговорности.
УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, пожељно економско усме-
рење; пожељно је радно искуство у осигурању, финансијама; рад на 
рачунару (Excel, Word, Internet); возачка дозвола Б категорије; отворе-
ност за нове изазове; проактивност; спремност за рад са људима; креа-
тивност и флексибилност; комуникативност и спремност за рад под при-
тиском; преговарачке способности, упорност, оптимизам.
Дужности: увећање портфеља осигурања; успостављање пословних кон-
таката са клијентима; израда понуда и полиса осигурања са пратећом 
документацијом; наплата премије осигурања; анализа тржишта осигу-
рања АО; разматрање мера за повећање портфеља осигурања АО.
Послодавац обезбеђује: радни однос у успешној интернационалној ком-
панији; тренинг и обуку, свакодневно усавршавање и стицање нових 
знања и вештина; добро организовано радно окружење; могућност брзог 
и перманентног напредовања у каријери.
ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати своје 
радне биографије (без додатних докумената) могу послати на горена-
ведени мејл послодавца са назнаком за коју позицију конкуришу. Биће 
контактиран само ужи круг кандидата. Лице за контакт: Степа Саватић.

WIENER STADTISCHE OSIGURANJE
ADO BEOGRAD

Нови Београд, Трешњиног цвета 1
e-mail: konkurs@wiener.co.rs

Ментори и менаџери за продају животних 
осигурања

место рада: подручје Републике Србије, на одређено 
време 6 месеци
5 извршилаца

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, пожељно економско усме-
рење; пожељно је радно искуство у осигурању, финансијама; рад на 
рачунару (Excel, Word, Internet); возачка дозвола Б категорије; отворе-
ност за нове изазове; проактивност; спремност за тимски рад; креатив-
ност и флексибилност; комуникативност и спремност за рад под притис-
ком; преговарачке способности, упорност, оптимизам.
Дужности: предлагање акција и активности на унапређењу продаје и 
развоју канала продаје; организовање састанака групе; израда месеч-
ног и годишњег плана продукције; успостављање пословних контака-
та; недељно извештавање менаџмента компаније; увећање портфеља 
осигурања; израда понуда и полиса осигурања са пратећом документа-
цијом; наплата премије осигурања; рад на изменама и допунама уговора 
о осигурању као и обнављање уговора о осигурању; редовно посећивање 
клијената, упознавање са њиховим потребама и проширење сарадње; 
пријем изјава уговарача осигурања, односно осигураника.
Послодавац обезбеђује: радни однос у успешној интернационалној ком-
панији; тренинг и обуку, свакодневно усавршавање и стицање нових 
знања и вештина; загарантовану добру зараду са адекватним вредно-
вањем рада и резултата рада; добро организовано радно окружење; 
могућност брзог и перманентног напредовања у каријери.

ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати своје 
радне биографије (без додатних докумената) могу послати на горена-
ведени мејл послодавца са назнаком за коју позицију конкуришу. Биће 
контактиран само ужи круг кандидата. Лице за контакт: Степа Саватић.

WIENER STADTISCHE OSIGURANJE
ADO BEOGRAD

Нови Београд, Трешњиног цвета 1
e-mail: konkurs@wiener.co.rs

Mенаџер директне продаје
место рада: подручје Републике Србије, на одређено 

време 6 месеци
5 извршилаца

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, пожељно VII степен стручне 
спреме и економско усмерење; пожељно је радно искуство у осигурању, 
финансијама; рад на рачунару (Excel, Word, Internet); возачка дозвола Б 
категорије; енглески језик (виши ниво); познавање тржишта и поседо-
вање добрих пословних контаката; изражена способност за тимски рад.

Дужности: организација продаје и реализација продаје осигурања; 
израда понуда за осигурање и полиса осигурања; сарадња са банкама 
и лизинг кућама (израда понуда са клаузулом о винкулацији); праћење 
квалитета продуката; увећање портфеља осигурања; успостављање 
пословних контаката; наплата премије осигурања.

Послодавац обезбеђује: радни однос у успешној интернационалној ком-
панији; тренинг и обуку, свакодневно усавршавање и стицање нових 
знања и вештина; загарантовану добру зараду са адекватним вредно-
вањем рада и резултата рада; добро организовано радно окружење; 
могућност брзог и перманентног напредовања у каријери.

ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати своје 
радне биографије (без додатних докумената) могу послати на горена-
ведени мејл послодавца са назнаком за коју позицију конкуришу. Биће 
контактиран само ужи круг кандидата. Лице за контакт: Степа Саватић.

„ФРУШКОГОРСКА ТЕРАСА БОЖИЋ“ ДОО 
21208 Сремска Каменица, Горска 12

тел. 066/6607-007
e-mail: bozic.d.66@gmail.com

Кувар
на одређено време

УСЛОВИ: II, III, IV степен стручне спреме у занимању кувар, рад у сме-
нама, пробни рад 1 месец, пожељно радно искуство. Пријаве слати на 
и-мејл: bozic.d.66@gmail.com или се јавити путем телефона: 066/6607-
007, 069/0251-895, од 8 до 18 часова. Рок трајања огласа: до 22.04.2016.

АД “ХЛЕБ”
21000 Нови Сад, Бајчи Жилинског 2

тел. 021/527-788
e-mail: dusica.vuljaj@hleb.rs

Продавац
у малопродајном објекту, на одређено време до 12 

месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у занимању продавац, основна 
информатичка обука, рад у сменама, могу и приправници. Слање пријаве 
мејлом, поштом или се јавити на контакт телефон: 021/527-788.

ЈАЊУШЕВИЋ ЉИЉАНА
ПР ФИНАЛ-НС

21208 Сремска Каменица, Мали до II бр. 1
тел. 063/7036-569

e-mail: final.ns@gmail.com

Бојење зидних површина и фарбање уљаним 
бојама

рад ван радног односа - стручна пракса

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у занимању молер-фарбар, без рад-
ног искуства. Јављање кандидата на контакт телефон: 063/7036-569. Рок 
за пријављивање на конкурс је до 23.04.2016. године.

Трговина и услуге
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MD PROFESIONAL & CO NOVI SAD
21000 Нови Сад, Трг слободе 3

тел. 021/529-400
e-mail: profesional.md@gmail.com

Административно - секретарски послови
на одређено време

УСЛОВИ: IV, VI/1, VI/2, VII/1 степен стручне спреме у занимању еко-
номски техничар, економиста или дипломирани економиста, основна 
информатичка обука, пробни рад 1 месец. Пријаве слати мејлом. Рок за 
пријављивање на конкурс је до 20.04.2016. године.

ДДОР НОВИ САД
АДО НОВИ САД

21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 8
тел. 025/432-540

Продавац осигурања
за рад у Сомбору, на одређено време

5 извршилаца
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме; продавац осигурања; без радног 
искуства; основна информатичка обука (Windows, Word, Excel, Explorer, 
Outlook); теренски рад; пробни рад 3 месеца. Потврђено је присуство на 
сајму запошљавања у Сомбору. Јављање кандидата на контакт телефон 
и достављање радних биографија на увид. Рок за пријаву је до попуне.

ЈКП “ДУБОКО”
31000 Ужице, Дубоко бб

тел. 031/525-061

Возач
на одређено време до 3 месеца

2 извршиоца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме; занимање: руковалац комуналних 
возила, возач теретњака, возач моторног возила; возачка дозвола Ц и 
Е по старом или ЦЕ по важећем закону; лекарско уверење о здравстве-
ној способности за возача моторних возила према Закону о безбедности 
саобраћаја на путевима. Поред доказа о испуњености услова потребних 
за заснивање радног односа, уз пријаву на оглас доставити и радну био-
графију са одговарајућим доказима. Пријаве слати на адресу ЈКП. Особа 
за контакт Властимир Вељовић, тел. 031/525-061, e-mail: vlasto.veljovic@
duboko.rs.

           Mедицина

ДОМ ЗДРАВЉА ПОЖАРЕВАЦ
12000 Пожаревац, Јована Шербановића 12

Доктор медицине
на одређено време до повратка раднице са 

боловања, за рад у Служби за здравствену заштиту 
радника

Опис послова: организује и спроводи мере на очувању и унапређењу 
здравља одраслог становништва; ради на откривању и сузбијању фак-
тора ризика за настанак болести; обавља превентивне прегледе; обавља 
прегледе и дијагностику; одређује начин и врсту лечења; упућује на спе-
цијалистичке прегледе и болничко лечење; врши процену потребе за 
отварање боловања и дужине одсуствовања са посла због болести (до 
30 дана); даје оцену о здравственом стању пацијента и упућује на оцену 
радне способности, односно инвалидности; упућује на лекарску комисију 
ради одобравања бањског лечења; прописује лекове и медицинска сред-
ства; води комплетну медицинску документацију - здравствени картон; 
учествује у здравствено-васпитном раду; обавља и друге послове своје 
струке у складу са актима РФЗО као и по налогу непосредног руководио-
ца. За свој рад непосредно је одговоран начелнику службе.
УСЛОВИ: завршен медицински факултет и положен стручни испит. 
Потребна документација: оверена фотокопија дипломе о стручној спреми 
и оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту, оверен 
извод из матичне књиге рођених. Уколико је кандидат радио на послови-
ма здравствене струке потребно је доставити лиценцу.

Медицински техничар
на одређено време до повратка раднице на 

боловању, за рад у Служби за здравствену заштиту 
одраслих у Огранку Костолац

Опис послова: обавља све послове медицинске документације, од узи-
мања потребних података из здравствене легитимације пацијената, или 
другог документа који говори о обиму права здравствене заштите, исте 
уноси у протокол болесника, попуњава рецепте, упуте, дознаке, лекарска 
уверења, путне налоге, као и друге потребне обрасце са свим личним 
подацима пацијената; одговоран је за уредно вођење и тачност меди-
цинске документације из области рада медицинских техничара, вођење 
радног дневника, текуће и дневне евиденције и њиховог благовременог 
достављања служби статистике; врши наплату услуга лица која плаћају, 
а новац благовремено и свакодневно предаје благајнику, уредно и на 
време фактурише пружене услуге страним заводима, а фактуре дос-
тавља служби рачуноводства на даљу контролу и експедицију; припре-
ма радно место лекара обезбеђујући потребне упуте, рецепте, шпатуле 
и остали потребни материјал; по налогу лекара даје одговарајућу тера-
пију (ињекциону терапију, врши мање хируршке интервенције под над-
зором лекара); обавља и друге послове превентивно-куративне заштите 
као и здравствено-васпитни рад са корисницима здравствене заштите; 
обавља и друге послове из домена рада медицинског техничара уколико 
то послови радног места захтевају и по налогу непосредног руководиоца. 
За свој рад непосредно је одговоран лекару са којим ради у тиму и глав-
ном техничару службе.
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа општег смера и положен 
стручни испит. Потребна документација: оверена фотокопија дипломе о 
стручној спреми и оверена фотокопија уверења о положеном стручном 
испиту, оверен извод из матичне књиге рођених. Уколико је кандидат 
радио на пословима здравствене струке потребно је доставити лицен-
цу. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа 
у публикацији “Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. Пријаву са кратком биографијом и потребном 
документацијом доставити на адресу: Дом здравља Пожаревац, Јова-
на Шербановића 12, са обавезном назнаком: „Пријава за радно место 
______________”.

ДОМ ЗДРАВЉА ГОЛУБАЦ
12223 Голубац, Трг палих бораца бб
тел/факс: 012/678-131, 012/678-113

Доктор медицине
на одређено време 24 месеца

УСЛОВИ: ВСС - VII степен, завршен медицински факултет, положен 
стручни испит. Приликом пријаве кандидати су дужни да поднесу: ове-
рену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених или оверену 
фотокопију извода, оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту и кратку биографију. Кандидати који испуњавају услове могу бити 
позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити 
важни за одлуку о пријему (претходно искуство у раду, просечна оце-
на у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужи-
на трајања школовања). Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”. Неблаговремене пријаве, као и 
пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће бити 
разматране. По завршеном конкурсу предата документа неће бити враће-
на кандидатима. Пријаве слати на адресу: Дом здравља Голубац, 12223 
Голубац, Трг палих бораца бб.

ДОМ ЗДРАВЉА СРПСКА ЦРЊА
23220 Српска Црња, П. А. Чарнојевића 15

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства
Опис посла: обавља послове у амбуланти који предвиђају припрему 
пацијента за преглед, асистирање лекару при интервенцијама, спро-
вођење прописане терапије у амбуланти и на терену, обављање патро-
нажних посета, учествује у обављању систематских прегледа, вакцина-
ција, стерилисање инструмената, мењање катетера, рад на ЕКГ апарату, 
вођење прописане медицинске документације и евиденција, те израда 
потребних извештаја, по потреби и налогу лекара узима узорке крви и 
урина и на терену.

УСЛОВИ: средња стручна спрема, медицинска школа, смер општи, IV 
степен стручне спреме, положен возачки испит Б категорије, положен 
стручни испит. Уз захтев за заснивање радног односа приложити: CV 
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(кратку биографију), оверену фотокопију дипломе о завршеној школи, 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, дозволу за 
рад - лиценцу издату од надлежног органа или решење о упису у комо-
ру. Кандидати могу бити позвани на разговор ради пружања додатних 
података који могу бити важни за одлуку о пријему (прехтодно искуство 
у раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или 
оспособљеност, дужина трајања школовања, идт.). О разговору са кан-
дидатом обавезно се сачињава записник. О избору кандидата одлучује 
директор Дома здравља Српска Црња. Рок у коме кандидат мора бити 
обавештен о избору не може бити дужи од 30 дана. Приликом засни-
вања радног осноса кандидати су дужни да доставе лекарско уверење 
као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни 
однос. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у 
публикацији “Послови”. Захтев за заснивање радног односа, са назнаком 
„За радно место“, доставити поштом на горенаведену адресу или лично у 
писарницу Дома здравља Српска Црња.

ДЗ „ДР СИМО МИЛОШЕВИЋ”
11030 Београд, Пожешка 82

тел. 011/3538-300
e-mail: office@dzcukarica.rs

Виши физиотерапеут
на одређено време ради замене запослене на 

трудничком боловању
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа - смер виши физиотерапеут 
(VI степен стручне спреме), положен стручни испит за више физиоитера-
пеуте, лиценца издата од надлежне коморе или решење о упису у комо-
ру, познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office и Windows). 
Кандидати подносе: пријаву на оглас са кратком биографојим, извод из 
матичне књиге рођених - венчаних, уверење о држављанству, фотоко-
пију дипломе о завршеној вишој медицинској школи - смер виши физио-
терапеут, фотокопију лиценце или решења о упису у комору, фотокопију 
личне карте. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
огласа. Пријаве доставити на горенаведену адресу, III спрат, соба 15. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Сва оба-
вештења о избору кандидата биће објављена на сајту Дома здравља. По 
завршетку огласа предата документа се неће враћати кандидатима.

„ЈЕЛАДОМ“ - УСТАНОВА
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

11000 Београд, Михаила Булгакова 38
тел. 011/7423-663

Медицинска сестра - техничар
на одређено време, пробни рад месец дана

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном занимању, завршена 
средња медицинска школа. Рад у сменама, обезбеђени смештај и оброк 
за кандидате из унутрашњости. Контакт особа Јелена Танасијевић, теле-
фон: 011/7423-663.

„БАДИЋ ЛЕБЕН” ДОО
Неготин - Душановац, Дупљанска бб

тел. 019/570-450, 063/1194-006

Дипломирани социјални радник
Опис посла: пријем и вођење евиденције корисника старачког дома

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани социјални радник. 
Услови рада: рад у сменама, обезбеђен смештај, обезбеђен превоз. Кон-
курс је отворен до попуне радног места. Кандидати се могу јавити посло-
давцу на горенаведене бројеве телефона, лице за контакт Жикица Бадић.

ДОМ ЗДРАВЉА СВИЛАЈНАЦ
35210 Свилајнац, Краља Петра Првог 47

Виши радиолошки техничар
у Одсеку за рендген дијагностику, на одређено време 

од 6 месеци
Опис посла: припрема РТГ и осталих средстава за дијагностичке и тера-
пијске процедуре, самостално спровођење радиографије стандард-
ним радиографским техникама, спровођење мера заштите од извора 

јонизујућег зрачења, припрема пацијената за поступак радиографије, 
обавља и остале послове здравствене струке по налогу шефа Одсека 
рендген дијагностике коме и одговара за свој рад.

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша медицинска школа - смер виши 
радиолошки техничар, положен стручни испит, лиценца за рад КМСЗТС.

ОСТАЛО: Доставити: диплому о завршеној вишој школи, уверење о поло-
женом стручном испиту, лиценцу за рад КМСЗТС, кратку биографију. 
Молбе достављати на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана 
објављивања. Непотпуне и неблаговремене молбе неће се разматрати. 
Докази морају бити у оригиналу или оверене фотокопије.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

Доктор медицине
у Служби хитне медицинске помоћи и санитетског 

превоза, на одређено време ради замене привремено 
одсутне запослене

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандида-
ти треба да испуњавају и посебне услове: завршен медицински факул-
тет, VII/1 степен стручне спреме, положен стручни испит и поседовање 
лиценце за рад или решења о упису у комору. Кандидати достављају: 
пријаву у којој наводе за које се радно место пријављују; кратку биогра-
фију са адресом и контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; оверену фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту; оверену фотокопију лиценце за рад или решења о упису у 
комору; изјаву да су здравствено способни за послове за које подносе 
пријаву и да се против њих не води кривични поступак; фотокопију изво-
да из матичне књиге рођених.

Спремачица - праља лабораторијског посуђа
у Одељењу лабораторијске дијагностике, у Одсеку 
Амбуланта Нова пијаца, на одређено време ради 

замене привремено одсутне запослене

Спремачица
у Одељењу за одржавање хигијене објеката и 
простора Службе техничке и других сличних 

послова, на одређено време ради замене привремено 
одсутне запослене

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандида-
ти треба да испуњавају и посебне услове: завршена основна школа, I 
степен стручне спреме. Кандидати достављају: пријаву у којој наводе за 
које радно место се пријављују, кратку биографију са адресом и контакт 
телефоном, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, изјаву 
да су здравствено способни за послове за које подносе пријаву и да се 
против њих не води кривични поступак, фотокопију извода из матичне 
књиге рођених.

ОСТАЛО: Кандидати могу бити позвани на разговор ради пружања додат-
них података који могу бити важни за одлуку о пријему. Изабрани кан-
дидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уве-
рење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива 
радни однос и уверење да се против њих не води кривични поступак 
(уверење издаје суд). Уколико изабрани кандидат не достави наведена 
документа у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду. 
Пријаве на оглас се подносе до 05.04.2016. године. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати. Пријаве са документацијом доста-
вити на наведену адресу.

ЗУ “МЕДИВАЛ-Д”
21000 Нови Сад, Бранислава Бороте 1

тел. 062/891-2216

Фармацеутски техничар
пробни рад 1 месец, на одређено време 6 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у занимању фармацеутски техничар, 
основна информатичка обука, енглески језик - почетни ниво, стручни 
испит за здравствене раднике, пожељно радно искуство. Пријављивање 
кандидата радним данима пре подне, на контакт телефон: 062/8912-216, 
достављање радних биографија на увид.

Mедицина
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ЗУ “МЕДИВАЛ-Д”
21000 Нови Сад, Бранислава Бороте1

тел. 062/891-2216

Дипломирани фармацеут
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у занимању дипломирани фарма-
цеут, основна информатичка обука, енглески језик - почетни ниво, струч-
ни испит за здравствене раднике, пробни рад 1 месец, пожељно радно 
искуство. Јављање кандидата на контакт телефон: 062/8912-216, дос-
тављање радних биографија на увид.

ДОМ ЗДРАВЉА КОВИН
26220 Ковин, Трг ослобођења 4

тел. 013/741-464

Доктор стоматологије
на одређено време до повратка привремено 

одсутне запослене, за рад у Здравственој станици у 
Баваништу

Опис посла: доктор стоматологије пружа све видове стоматолошке зашти-
те грађанима у амбуланти, а у стану када болесник из медицинских инди-
кација није у могућности да дође у амбуланту; учествује у здравственом 
васпитању грађана; одговара за стручност рада своје екипе; врши систе-
матске прегледе грађана (члан екипе); обавља и друге стручне послове 
из свог домена по налогу начелника службе и директора Дома здравља.

УСЛОВИ: завршен стоматолошки факултет и положен стручни испит.

Медицинска сестар - техничар
на одређено време до повратка привремено одсутне 
запослене, за рад у Здавственој станици Мраморак

Опис посла: припрема радног места лекара, врши и непосредно је одго-
ворна за асептичан рад, стерилизацију инструмената и потрошног сани-
тетског материјала, врши терапијске радње из домена своје стручности 
по налогу лекара у амбуланти или стану болесника, води све прописане 
евиденције извршених услуга, врши обрачун извршених услуга и факту-
рише услуге, активно учествује у обуци приправника, ради у картотеци по 
потреби, спроводи здравствено-васпитни рад у делокругу своје стручно-
сти, води прописану медицинску документацију, заједно са лекаром ради 
на свим превентивним активностима, врши и друге послове из свог доме-
на по налогу главне сестре, начелника и директора Дома здравља Ковин. 

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа и положен стручни испит.

ОСТАЛО: Уз пријаву се подноси кратка биографија и докази о испуње-
ности услова конкурса (диплома, уверење о положеном стручном испиту, 
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених) у неовере-
ним фотокопијама. Пријаве слати на адресу Дома здравља Ковин, са наз-
наком “За конкурс” или донети лично у канцеларију Одсека за правне 
послове, број 57, на другом спрату. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања огласа у публикацији “Послови”.

ДОМ ЗДРАВЉА БЛАЦЕ
18420 Блаце, Браће Вуксановић 55

тел. 027/371-464

Доктор медицине
у Служби опште медицине, на одређено време до 

повратка запослене са боловања
Опис послова: обавља послове изабраног лекара предвиђене Законом 
о здравственом осигурању и осталим подзаконским актима РФЗО, као и 
остале послове утврђене нормативима медицинског рада РФЗО.

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, кандидат мора да 
испуњава и следеће посебне услове: VII степен стручне спреме - меди-
цински факултет, положен стручни испит за звање доктора медицине и 
лиценца доктора медицине. Уз пријаву са кратком биографијом канди-
дат треба да поднесе доказе о испуњавању услова огласа, и то: оверену 
фотокопију дипломе о врсти и степену стручне спреме, оверену фотоко-
пију уверења (потврде) о положеном стручном испиту за доктора меди-
цине, оверену фотокопију лиценце доктора медицине и неоверену фото-
копију личне карте. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања 

огласа у публикацији “Послови”. Пријаве доставити лично, радним даном 
од 7 до 14 часова, у Одсеку за опште, правне и кадровске послове Дома 
здравља Блаце или путем поште, са назнаком “Пријава на оглас за пријем 
у радни однос за радно место доктора медицине”. Докази приложени уз 
пријаву биће враћени кандидатима који нису примљени у радни однос 
само на њихов захтев.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОБ “СВЕТИ ЛУКА”

11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51
тел. 026/240-725

Оглас објављен 10.02.2016. године у публикацији “Послови” 
поништава се у целости.

ОБ “СВЕТИ ЛУКА”
11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51

тел. 026/240-725

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до повратка запослене са 

боловања

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до повратка запослене са 

неплаћеног одсуства
УСЛОВИ: средња стручна спрема, општи смер, положен стручни испит. 
Као доказе о испуњености услова кандидати су дужни да доставе: пријаву 
на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом, оверену 
фотокопију дипломе о завршеном IV степену стручне спреме, оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, лиценцу или решење 
о упису у комору. Уколико кандидат поседује радно искуство, потребно је 
доставити радне карактеристике од претходног послодавца. Рок за под-
ношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања у публика-
цији “Послови”. Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама, 
писарници Опште болнице “Свети Лука” или путем поште на горенаве-
дену адресу, уз напомену “Пријава на оглас”, са навођењем радног места 
за које се конкурише. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
разматране.

“FM PHARM” D.O.O.
24000 Суботица, Браће Радић 74

e-mail: jasenka.jovic@fmpharm.co.rs

Фармацеут - контролор квалитета у 
фармацеутској индустрији

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, фармацеут; познавање рада на 
рачунару, Office пакет, рад у лабораторији и на контроли квалитета; рад-
но искуство на траженим пословима. Кандидати своје биографије могу 
слати на горенаведену и-мејл адресу. Оглас остаје отворен до 30.04.2016. 
године.

Физико-хемичар
за рад у лабораторији у фармацеутској индустрији

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, физико-хемичар; рад на рачунару, 
Office пакет; радно искуство у лабораторији и на контроли квалитета. 
Кандидати могу своје биографије слати на горенаведену и-мејл адресу. 
Оглас је отворен до 30.04.2016. године.

Mедицина
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ДОМ ЗДРАВЉА ТУТИН
36320 Тутин, Богољуба Чукића 12

тел. 020/811-027

Доктор медицине
са радним временом од 4 сата и 30 минута дневно, 
односно 22 часа и 30 минута недељно, на одређено 
време од 10.04.2016. године до 31.12.2016. године, 
због повећаног обима посла, за рад у здравственој 

станици Лескова - 1 извршилац, здравственој 
амбуланти Црквине - 1 извршилац, хитној служби - 2 

извршиоца и 1 извршилац за кућне посете
5 извршилаца

УСЛОВИ: VII степен - завршен медицински факултет и положен стручни 
испит.

Доктор стоматологије
са радним временом од 4 сата и 30 минута дневно, 
односно 22 сата и 30 минута недељно, на одређено 
време од 10.04.2016. године до 31.12.2016. године, 
због повећаног обима посла, за рад у здравственој 

станици Лескова - 1 извршилац, здравственој 
амбуланти Црквине - 1 извршилац, здравственој 
станици Рибариће - 1 извршилац и ДЗ Тутин - 3 

извршиоца
6 извршилаца

УСЛОВИ: VII степен - завршен стоматолошки факултет и положен струч-
ни испит.

Дипломирани фармацеут
са радним временом од 4 сата и 30 минута дневно, 
односно 22 сата и 30 минута недељно, на одређено 
време од 10.04.2016. године до 31.12.2016. године, 

због повећаног обима посла
УСЛОВИ: VII степен - завршен фармацеутски факултет и положен струч-
ни испит.

Дипломирани инжењер радиологије
са радним временом од 4 сата и 30 минута дневно, 
односно 22 сата и 30 минута недељно, на одређено 
време од 10.04.2016. године до 31.12.2016. године, 

због повећаног обима посла
УСЛОВИ: VII степен - завршена висока радиолошка школа и положен 
стручни испит. 

ОСТАЛО: Уз молбу кандидати треба да приложе следећу документацију: 
оверену фотокопију дипломе о завршеној школи, уверење о положеном 
стручном испиту, извод из матичне књиге рођених - венчаних, биогра-
фију са адресом и телефоном. Пријаве слати на адресу Дома здравља у 
Тутину, са назнаком “Оглас за пријем у радни однос” или лично доставити 
у писарницу Дома здравља у Тутину.

ДОМ ЗА СТАРЕ “ПАДИНА”
11000 Београд, Цветанова ћуприја 111

тел. 063/273-293

Медицински техничар - сестра
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном занимању, завршена 
медицинска школа; пожељан положен стручни испит, пожељно радно 
искуство. Рад у сменама - 12 сати. Јављање кандидата на контакт теле-
фон: 063/273-293.

   
    Грађевинарство и индустрија

„БАЛАШ КУПУЗИШТЕ” ДОО КЛАДОВО
Купузиште, Дунавска 55

тел. 069/636-203

Руковалац грађевинских машина
на одређено време - 3 месеца

место рада: Кладово
4 извршиоца

УСЛОВИ: I, II степен стручне спреме, 12 месеци радног искуства; возачка 
дозвола Б и Ц категорије.

Возач кипер камиона
на одређено време - 3 месеца

место рада: Кладово
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, возач теретњака, 12 месеци радног 
искуства, возачка дозвола Ц категорије. 

ОСТАЛО: теренски рад, рад ван просторија послодавца; обезбеђен пре-
воз, смештај, исхрана. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати се могу 
јавити послодавцу на горенаведени број телефона, лице за контакт 
Мирослав Балашевић.

ДОО „ДИЈАГОНАЛА“
21000 Нови Сад, Радничка 28

тел. 021/450-900
e-mail: office@dijagonala.com

Дипломирани грађевински инжењер
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у занимању дипломирани инжењер 
грађевинарства, одг. изв. грађ. конструк. и занатских радова у висо-
коградњи - лиценца 411, возачка дозвола Б категорије, обука за AUTOCAD 
(све верзије и сви нивои), основна информатичка обука, енглески језик 
- почетни ниво, релевантно је искуство у извођењу радова. Пријаве слати 
мејлом, јављање кандидата на контакт телефон. Рок за пријављивање на 
конкурс је до 05.04.2016. године.

        Култура и информисање

КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ ЦЕНТАР
12300 Петровац на Млави, Петра Добрњца 179

Послови управника - организатора образовне 
делатности

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, 3 године радног искуства. Уз пријаву 
на оглас доставити: доказ да је лице држављанин Републике Србије - 
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, фотокопију 
личне карте (све странице), да има прописану стручну спрему (оверена 
фотокопија дипломе), доказ да има прописано радно искуство (оверена 
фотокопија радне књижице), уверење о општој здравстеној способности 
(лекарско уверење), уверење да се не води истрага, нити се спроводе 
истражне радње, нити се води кривични поступак по оптужници и оптуж-
ном предлогу који није правноснажно окончан, уверење да није осуђи-
ван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 

Mедицина / Грађевинарство и индустрија / Култура и информисање

Посао се не чека, посао се тражи
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или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у 
државном органу. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаве 
на оглас са потребном документацијом слати на горенаведену адресу. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ ЦЕНТАР
12300 Петровац на Млави, Петра Добрњца 179

Технички реализатор програма,
домаћин зграде - домар

УСЛОВИ: III степен стручне спреме електро струке, са познавањем 
информационих технологија, 2 године радног искуства на истим или слич-
ним пословима. Уз пријаву на оглас доставити доказ: да је лице државља-
нин Републике Србије - уверење о држављанству, извод из матичне књи-
ге рођених, фотокопију личне карте (све странице), да има прописану 
стручну спрему (оверена фотокопија дипломе), доказ да има прописано 
радно искуство (оверена фотокопија радне књижице), уверење о општој 
здравстеној способности (лекарско уверење), уверење да се не води 
истрага, нити се спроводе истражне радње, нити се води кривични посту-
пак по оптужници и оптужном предлогу који није правноснажно окончан, 
уверење да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора 
од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова у државном органу. Оглас је отворен 8 дана од дана 
објављивања. Пријаве на оглас са потребном документацијом слати на 
горенаведену адресу.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА МЕРОШИНА

18252 Мерошина, Цара Лазара 19

Оглас објављен 27.01.2016. године у публикацији “Послови” 
поништава се у целости.

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА МЕРОШИНА
18252 Мерошина, Цара Лазара 19

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: висока стручна спрема (VII степен) и најмање 3 године рад-
ног искуства у култури; да је лице држављанин Републике Србије; да је 
пунолетно; да има општу здравствену способност; да није осуђивано за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за 
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у држав-
ном органу; да се против њега не води судски поступак. Уз пријаву са 
биографијом доставити, у оригиналу или у овереној фотокопији: уверење 
о држављанству РС (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођених (издат на обрасцу сходно важећем Закону о матичним књига-
ма, не старији од 6 месеци); уверење о здравственом стању (не старије 
од 6 месеци); диплому о стеченој стручној спреми; оверену фотокопију 
радне књижице, до седме стране; потврду о радном искуству у култури; 
уверење полицијске управе да лице није осуђивано 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; уве-
рење основног и вишег суда и надлежног тужилаштва да се против лица 
не води поступак. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса 
доставити у року од 15 дана на горенаведену адресу, са назнаком “Прија-
ва на оглас - не отварати”. Непотпуне, неблаговремене и неразумљиве 
пријаве неће бити разматране.

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
“СТОЈАН ТРУМИЋ”

21240 Тител, Главна 10-12
тел. 021/860-409

e-mail: biblioteka@eunet.rs

Књижничар
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 46 Закона о биб-
лиотечко-информационој делатности. Послове књижничара може да 
обавља лице са стеченим средњим образовањем у четворогодишњем 
трајању, културолошка струка, занимање књижничар; најмање 1 година 
радног искуства у струци. Уз пријаву кандидат треба да достави: извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (да није старије 
од 6 месеци), диплому о завршеној школи, радну књижицу, доказ о рад-

ном искуству, уверење да није осуђиван за кривична дела на безуслов-
ну казну затвора од најмање 6 месеци, лекарско уверење (да није ста-
рије од 6 месеци). Пријаве на оглас са доказима о испуњавању услова 
се достављају у оригиналу или у овереној фотокопији. Пријаве и доказе 
о испуњености услова огласа кандидати могу доставити лично или путем 
поште препорученом пошиљком, на горенаведену адресу, са назнаком 
“Пријава на оглас”. Рок за пријављивање је 8 дана и почиње да тече 
наредног дана од дана објављивања огласа у публикацији Националне 
службе за запошљавање “Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање. Контакт телефон за додатне информа-
ције: 021/860-409. 

         Наука и образовање

БЕОГРА Д
МУЗИЧКА ШКОЛА

„КОСТА МАНОЈЛОВИЋ“
11080 Земун, Немањина 9

Наставник солфеђа и теорије музике
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

Наставник хармоније и облика
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8 и 120-124 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/09, 52/11, 55/2013 и др. из.) и Правилника о врсти стручне спре-
ме наставника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, 
бр. 11/2012) и Правилника о врсти стручне спреме наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл. глас-
ник РС“, бр. 5/91, 8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 5/11 и 
8/11 и 16/2015); психичка, физичка и здравствена способност за рад са 
децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; да има држављанство РС, да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад; српски језик (чл. 121 ст. 
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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, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање;

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

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

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

Запосленом престаје радни однос ако се у току радног односа 
утврди да не испуњава услове из става 1 овог члана или ако одбије 
да се подвргне лекарском прегледу у надлежној здравственој уста-
нови на захтев директора.
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7 Закона о основама система образовања и васпитања; послове настав-
ника и стручног сарадника, осим за ромски језик, може да обавља лице 
које је стекло средње, више или високо образовање на језику на коме се 
остварује образовно-васпитни рад или је положило испит из тог језика 
по програму одговарајуће високошколске установе); да има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, из чл. 8 став 4 
овог закона. Наставник, васпитач или стручни сарадник који је у току сту-
дија 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 (члан 8 лице из става 2 и 3 овог члана мора да има обра-
зовање 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).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат доставља оверене копије доку-
мената, не старије од 6 месеци: пријаву са радном биографијом; оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту (лиценци), уколико је кандидат исти 
положио; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству, не 
старије од 6 месеци; у поступку одлучивања о избору наставника врши 
се претходна провера психофизичких способности за рад са ученицима, 
коју врши надлежна служба за послове запошљавања; лекарско уверење 
доставља се пре закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности 
прибавља школа. Пријаву на конкурс, са подацима и важећим, однос-
но овереним фотокопијама докумената тражених у конкурсу, а којима се 
доказује испуњеност услова за пријем у радни однос на оглашено рад-
но место, кандидати достављају на горенаведену адресу, са назнаком: 
„За конкурс“. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„11. АПРИЛ“

11070 Нови Београд, Народних хероја 12а
тел. 011/2603-042

Стручни сарадник - педагог
на одређено време ради замене привремено 

одсутног радника, преко 60 дана
УСЛОВИ: I степен високих студија, VII степен стручне спреме, основне 
академске студије, струковне специјалистичке студије, филозофски 
факултет - група за педагогију - општи смер. Поред општих услова за 
заснивање радног односа предвиђених чл. 24 Закона о раду, кандида-
ти треба да испуњавају и услове прописане чл. 120 ст. 1 тач. 1, 2, 3, 
4, 5 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву 
доставити доказ о стручној спреми и уверење о држављанству. Фотоко-
пије морају бити оверене и не старије од 6 месеци. Изабрани кандидат 
је дужан да пре заснивања радног односа достави лекарско уверење и 
санитарну књижицу. Доказ о неосуђиваности правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања прибавља установа од надлежног органа. Писа-
не пријаве достављати искључиво путем поште, на наведену адресу, са 
назнаком радног места за које се кандидат пријављује.

ОШ „ДР ДРАГАН ХЕРЦОГ“
11000 Београд, Војводе Миленка 33

тел. 011/3065-188

Наставник француског језика
са 50% радног времена, на одређено време до 
повратка раднице са породиљског одсуства и 
одсуства ради неге детета, рад у београдским 

болницама и у кућној настави
2 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице под условима пропи-
саним законом и ако: 1) има одговарајуће образовање: а) на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије и специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; б) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2) да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са сецом и ученицима; 
3) да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна језик на 

коме се остварује образовно-васпитни рад. Услови под 1) и 2) доказују 
се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Дока-
зи о испуњености услова из тачака 1), 4) и 5) подносе се уз пријаву на 
конкурс, а из тачке 2) пре закључења уговора о раду. Доказ из тачке 3) 
прибљавља установа. Врши се претходна провера психофизичких спо-
собности кандидата посредством надлежне службе за послове запошља-
вања, применом стандардизованих поступака.

ОШ „ДУШКО РАДОВИЋ“
11070 Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића 112

тел. 011/2601-786

Директор
на одређено време од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање за наставника, за педагога и 
психолога, на студијама другог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), 
по пропису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. годи-
не, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године. 
Кандидат мора да има најмање 5 година радног искуства у установи на 
пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег обра-
зовања, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, да није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вично дело или привредни преступ утврђен Законом о основама система 
образовања и васпитања, за које није у поступку и на начин прописан 
законом утврђено дискриминаторно понашање. Кандидат за директора 
установе образовања и васпитања не може да буде лице које је правос-
нажно осуђено за привредни преступ у вршењу раније дужности (доказ 
о неосуђиваности прибавља школа). Кандидат за директора установе 
образовања и васпитања не може да буде лице које је осуђивано правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 3 месеца. Кандидат за директора установе 
образовања и васпитања не може да буде лице које је осуђивано пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања - доказ о неосуђи-
ваности прибавља школа. Кандидат треба да има држављанство Репу-
блике Србије, да има дозволу за рад (лиценцу), обуку и положен испит 
за директора, да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Изабрани кандидат који нема положен испит за директора дужан је да га 
положи у року од годину дана од дана ступања на дужност. Уз пријаву на 
конкурс поднети оверену копију дипломе о одговарајућем образовању, 
оверену копију уверења о положеном стручном испиту, односно лицен-
ци за наставника, педагога или психолога, доказ да кандидат има нај-
мање 5 година радног стажа у области образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег образовања, уверење о положеном испиту за 
директора установе (пријава која не буде садржала ово уверење неће се 
сматрати непотпуном), лекарско уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима које издаје надлежна 
здравствена установа (не старије од 6 месеци), уверење о држављанству 
Републике Србије (оригинал или оверена копија не старије од 6 месеци), 
доказ да кандидат није под истрагом, нити да је против њега подигну-
та оптужница, извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
копија), биографију са кратким прегледом кретања у служби са предло-
гом програма рада директора школе. Пријаве са документима доставити 
на наведену адресу, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТАРИ ГРАД”

Београд, Херцег Стјепана 7

Наставник математике и информатике
за 93% радног времена, на одређено време ради 

замене одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање прописано чланом 8 став 2 и 4 
и чл. 120 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013 и 68/2015) и Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012 и 15/2013): 
да кандидат има одговарајуће високо образовање на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10.09.2005. године; високо образовање на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; да има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 
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30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова (кандидат који је у току студија положио испите из 
педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу, сматра се да има образовање из чл. 8 став 4 Закона); да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима (лекарско уверење доставља изабрани кандидат, пре закључења 
уговора о раду); 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 (доказ прибавља школа); држављанство 
Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад (доказ доставља кандидат само уколико одговарајуће образовање 
није стечено на том језику).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом приложити: 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом обра-
зовању, уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или ове-
рена фотокопија), извод из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рена фотокопија), фотокопију личне карте, оверену фотокопију додатка 
дипломи или оверену фотокопију индекса или потврду високошколске 
установе да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом преноса бодова. У поступку одлу-
чивања о избору по конкурсу директор врши ужи избор кандидата које 
упућује на претходну проверу психофизичких способности, у року од 
осам дана од дана истека рока за подношење пријава. Проверу психофи-
зичких способности за рад са децом и ученицима обавиће Национална 
служба за запошљавање. Фотокопије докумената које нису оверене од 
стране надлежног органа неће се узети у обзир. Пријаве са потребним 
доказима о испуњавању услова конкурса доставити на адресу школе у 
року од 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се разматрати. Сва додатна обавештења могу се добити 
у секретаријату школе, на број телефона: 011/339-1118.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА „ВАСА ПЕЛАГИЋ“

Београд, Милана Зечара 2
тел. 011/271-2982

Оглас објављен у публикацији „Послови” бр. 545 од 27.11.2013. 
године поништава се за радно место: наставник разредне наста-
ве, 4 извршиоца и наставник српског језика, са 80% радног вре-
мена.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 16

тел. 011/2027-809

Доцент за ужу научну област Вероватноћа и 
статистика

на одређено време од 60 месеци

Доцент за ужу научну област Алгебра и 
математичка логика

на одређено време од 60 месеци

Ванредни професор за ужу научну област 
Математичка логика

на одређено време од 60 месеци

Ванредни професор за ужу научну област 
Астрономија

на одређено време од 60 месеци

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; доктор наука из области за коју се 
бира. Ближи услови за избор утврђени чл. 71 ст. 1 Закона о високом обра-
зовану (“Сл. гласник РС”, бр. 44/2010) и чланом 91 Статута Математич-
ког факултета. Уз молбу потребно је поднети биографију, оверену копију 
дипломе, списак научних радова и сепарате истих. Молбе са потребним 
документима могу се доставити факултету на горенаведену адресу или 
лично предати Секретаријату факултета, Студентски трг 12-16, сваког 
радног дана од 10 до 15 часова, у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса.

ДОПУНА ОГЛАСА
PU “BABY PALACE ANĐELA”

11000 Београд, Брегалничка 9

Оглас објављен у публикацији „Послови” 23.03.2016. годи-
не допуњује се тако што се за оба радна места додаје текст на 
почетку услова: У складу са чл. 130 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 
52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015) и 
у складу са Законом о предшколском васпитању и образовању.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Војводе Степе 305

Расписује конкурс за избор у звање и заснивање 
радног односа

Доцент или ванредни професор за ужу научну 
област Операциона истраживања у саобраћају

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука.

Доцент за ужу научну област Урбанизам и 
саобраћај

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука.

Доцент за ужу научну област Менаџмент и 
организација у саобраћају и транспорту

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука.

ОСТАЛО: Поред наведених услова кандидати треба да испуњавају услове 
предвиђене одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, 
бр. 76/05) и Статутом Саобраћајног факултета. Рок за пријављивање кан-
дидата на конкурс је 15 дана. Пријаве са доказима о испуњености услова 
конкурса (биографија, дипломе, списак радова и радове) доставити на 
адресу: Саобраћајни факултет, Београд, Војводе Степе 305.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ

Београд, Краља Петра 4

Сарадник у звање уметничког сарадника за ужу 
уметничку област Керамика

на период од 4 године

Сарадник у звање уметничког сарадника за ужу 
уметничку област Индустријски дизајн

на период од 4 године
Право учешћа на конкурсу имају лица која испуњавају услове прописа-
не Законом о високом образовању, услове прописане актом Националног 
савета за високо образовање и општим актима Универзитета уметности у 
Београду и Факултета примењених уметности у Београду.

Учесници конкурса подносе: 1) у три примерка - пријаву на конкурс, рад-
ну биографију на прописаном обрасцу 2 као и у електронској форми на 
CD-у (комплетан образац 2), потписани списак приложене документа-
ције и поднетих радова; 2) у једном примерку - оверену фотокопију или 
оверен препис дипломе и уверење надлежног органа да правоснажном 
пресудом није осуђен за кривично дело против полне слободе, фалси-
фиковања јавне исправе коју издаје високошколска установа или при-
мања мита у обављању послова у високошколској установи (члан 62 став 
4 Закона о високом образовању; 3) радове из области уметности односно 
науке за коју конкурише у складу са „репрезентативним референцама”. 
Образац 2 и извод из општег акта „репрезентативне референце” могу 
се преузети у Правној служби или са сајта Факултета (www.fpu.bg.ac.rs). 

Кандидат је дужан да на расписани конкурс поднесе радове на основу 
којих се може сагледати да ли и како влада материјом уже области за коју 

Наука и образовање
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конкурише. Под радовима се подразумева од 5 до 10 оригиналних радова 
или фотографија радова који се не могу поднети у оригиналу, документа-
ција, пројекти и фотографије радова реализованих на одређеном месту 
или за одређене потребе. Поднети радови морају бити обележени име-
ном кандидата/аутора. Под оригиналним радовима подразумевају се и 
пројекти у свим областима који нису реализовани.
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања кон-
курса. Документација и радови подносе се Правној служби Факултета 
примењених уметности у Београду, Краља Петра 4, у термину од 10 до 
13 часова. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. За 
додатне информације тел. 011/3281-251.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 3/III

Сарадник у звању асистента за ужу научну 
област Просторно планирање - економска група 

предмета
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне нивое студија 
завршио са укупном просечном оценом од најмање осам и који показује 
смисао за наставни рад или магистар наука са прихваћеном темом док-
торске дисертације. Остали услови утврђени су Законом о високом обра-
зовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 
44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - аутентично тумачење и 68/15) и Ста-
тутом Географског факултета. Пријаве кандидата са прилозима (биогра-
фија, списак научних радова, радови, дипломе о одговарајућој стручној 
спреми) подносе се факултету, на наведену адресу, у року од 15 дана од 
дана објаљивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање.

ОШ ”ДРАГОЈЛО ДУДИЋ”
11000 Београд, Булевар Краља Александра 525

тел. 011/3047-099

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског боловања и боловања ради неге детета
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању.

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запослене са 

неплаћеног одсуства
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању.

ОСТАЛО: одговарајуће високо образовање прописано чланом 8 став 2 и 
4 и чл. 120 став 1 Закона о оосновама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/15 - аутентично тума-
чење 68/2015) и Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 11/2012 и 15/2013): да кандидат има одговарајуће високо 
образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), 
по пропису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године; 
високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. 
године; да има образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи,у 
складу са Европским системом преноса бодова (кандидат који је у току 
студија положио испите из педагогије и психологије или је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање 
из чл. 8 став 4 Закона); да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење доставља изабрани 
кандидат, пре закључења уговора о раду); да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља 
школа); држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад (доказ доставља кандидат само уколико 
одговарајуће образовање није стечено на том језику). Уз пријаву на кон-
курс са кратком биографијом приложити: оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем високом образовању, уверење о држављанству 
Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија), извод из матич-

не књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), фотокопију лич-
не карте, оверену фотокопију додатка дипломи или оверену фотокопију 
индекса или потврду високошколске установе да кандидат има образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина од најмање 
30 бодова и 6 бодова праксе у установи,у складу са европским системом 
преноса бодова. У поступку одлучивања о избору по конкурсу директор 
врши ужи избор кандидата које упућује на претходну проверу психофи-
зичких способности, у року од осам дана од дана истека рока за подно-
шење пријава. Проверу психофизичких способности за рад са децом и 
ученицима обавиће Национална служба за послове запошљавања. Фото-
копије докумената које нису оверене од стране надлежног органа неће 
се узети у обзир. Пријаве са потребним доказима о испуњавању услова 
доставити искључиво на горенаведену адресу школе, у року од 8 дана 
дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Др Суботића 8

тел. 011/3636-352

Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област Медицинска и 

клиничка биохемија
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Микробиологија
на одређено време од 5 година

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

на одређено време од 5 година

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

медицина и рехабилитација
на одређено време од 5 година

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

медицина - гастроентерологија
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање доцента за ужу 
научну област Медицинска физиологија

на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање доцента за ужу 
научну област Епидемиологија

на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање доцента за ужу 
научну област Гинекологија и акушерство

на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање доцента за 
ужу научну област Интерна медицина - 

кардиологија
на одређено време од 5 година

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

Наставник страног језика за ужу научну област 
Енглески језик

на одређено време од 4 године
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, филолошки факултет; општи и 
посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и Статутом 
Медицинског факултета у Београду.



Бесплатна публикација о запошљавању 2330.03.2016. | Број 667 |   

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

на одређено време од 3 године

Сарадник за избор у звање асистента за 
ужу научну област Медицинска и клиничка 

биохемија
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 Београду.

ОСТАЛО: Посебан услов: кандидати који конкуришу за клиничке наставне 
предмете подносе доказ о радном односу на клиници која је наставна 
база Медицинског факултета у Београду. Пријаве са документацијом о 
испуњавању услова конкурса (у складу са Статутом Медицинског факул-
тета и Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета у Београду), подносе се писар-
ници Медицинског факултета, на наведену адресу, у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса.

ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

11080 Земун, Цара Душана 254

Професор струковних студија, област 
Медицина, ужа научна област Јавно здравље

УСЛОВИ: докторат медицинских наука из области социјалне медицине 
или интерне медицине, медицински факултет.

Професор струковних студија, област 
Медицина, ужа научна област Дерматологија

на одређено време, до 1/3 радног времена - 
допунски рад

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат медицинских наука из 
области дерматологије или дерматовенерологије.

Предавач, област Медицина, ужа научна област 
Дерматологија

на одређено време, до 1/3 радног времена - 
допунски рад

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, магистеријум медицинских наука 
или специјализација из дерматологије или дерматовенерологије, иску-
ство у настави 3 године.

Професор струковних студија, област 
Медицина, ужа научна област Хигијена
на одређено време, до 1/3 радног времена - 

допунски рад
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат медицинских наука из 
области хигијене.

Предавач, област Медицина, ужа научна област 
Урбанизам

на одређено време, до 1/3 радног времена - 
допунски рад

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, магистеријум техничких наука или 
заштите животне средине или специјализација из области урбанизма или 
заштите животне средине, искуство у настави 3 године.

Наставник практичне наставе, област 
Медицина, ужа научна област Хигијена
на одређено време, до 1/3 радног времена - 

допунски рад
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, факултет заштите на раду, дефе-
ктолошки факултет или факултет здравствених наука са претходно завр-
шеном вишом медицинском школом, одсек виших санитарних техничара, 
искуство у струци 3 године.

Наставник практичне наставе, област 
Медицина, ужа научна област Исхрана
на одређено време, са 25% радног времена

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

Наставник практичне наставе, област 
Медицина, ужа научна област Физиологија

на одређено време, са 25% радног времена
УСЛОВИ: медицински факултет, искуство у настави или струци 3 године.

Предавач, област Медицина, ужа научна област 
Физикална медицина и рехабилитација
на одређено време, са 50% радног времена

УСЛОВИ: магистеријум медицинских или дефектолошких наука или спе-
цијализација из физикалне медицине и рехабилитације, медицински или 
дефектолошки факултет или магистеријум из области неуронаука са 
завршеном вишом медицинском школом, одсек виших терапеута, смер 
виших физиотерапеута, искуство у настави 3 године.
ОСТАЛО: Општи и посебни услови предвиђени су Законом о високом 
образовању, Статутом школе и Правилником о систематизацији рад-
них места. Кандидати који конкуришу за рад до 1/3 радног времена на 
одређено време - допунски рад, потребно је да приложе и сагласност 
матичне организације у којој се налазе у сталном радном односу. Пријаве 
на конкурс са биографијом, изводом из матичне књиге рођених, овере-
ним дипломама, уверењем о држављанству и другим прилозима којима 
кандидат доказује да испуњава услове, подносе се у року од 8 дана од 
дана објављивања огласа, на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаго-
времено достављене пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

11080 Земун, Немањина 6

Наставник за избор у звање и на радно место 
редовног или ванредног професора за ужу 

научну област Геологија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор техничких наука - област 
минералогија, способност за наставни рад.

Наставник за избор у звање и на радно место 
редовног или ванредног професора за ужу 

научну област Агрикултурна хемија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен пољопривредни факултет, одсек мелиорације 
земљишта, VIII степен стручне спреме, докторат из научне области мели-
орације земљишта, научни радови из области агрикултурне хемије, иску-
ство у наставној делатности; способност за наставни рад.

Наставник за избор у звање и на радно место 
ванредног професора за ужу научну област 

Наука о земљишту
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор биотехничких наука из 
области мелиорације земљишта, способност за наставни рад.

Наставник за избор у звање и на радно место 
ванредног професора за ужу научну област 

Пољопривредна техника
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из одговарајуће научне 
области, способност за наставни рад.

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

пољопривредна зоологија
на одређено време од 5 година

Наука и образовање
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УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из одговарајуће научне 
области, способност за наставни рад.

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

финансије
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из одговарајуће научне 
области, способност за наставни рад.

ОСТАЛО: Остали услови утврђени су Законом о високом образовању, 
Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду, Критеријумима за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београду и Статутом факултета, у 
складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Прија-
ве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, 
списак научних радова, диплома о одговарајућој стручној спреми, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, потврда надлежног 
органа да кандидат није под истрагом, документа у оригиналу или ове-
реном препису и не старија од 6 месеци), достављају се на горенаведену 
адресу, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“БОШКО БУХА”

Београд - Палилула, Прерадовићева 2а
тел. 011/7292-218

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана
6 извршилаца

УСЛОВИ: високо образовање васпитача на студијама првог степена или 
студијама другог степена или студијама у трајању од три године или на 
основним студијама у трајању од најмање четири године или више обра-
зовање васпитача; кандидат мора да има образовање из психолошких, 
педагошких, методичких дисциплина стечено на високошколској устано-
ви у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; 
без обзира на радно искуство; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом; уверење о здравственој способности; да кан-
дидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; да има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се 
остварује васпитно-образовни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о одгова-
рајућој стручној спреми или уверења о стеченој стручној спреми; извод 
из матичне књиге рођених (фотокопија); уверење о држављанству 
(фотокопија); ако кандидат није стекао одговарајуће образовање на срп-
ском језику - уверење да је положио испит из српског језика са методиком 
по програму одговарајуће високошколске установе. Уверење да кандидат 
није осуђиван установа прибавља службеним путем. Непотпуне, неуред-
не и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на горенаведену 
адресу, поштом или лично, од 09 до 15 часова.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Војводе Степе 450

тел. 011/3974-349

Доцент за ужу научну област Микробиологија 
са имунологијом и имунохемијом

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука, завр-
шен фармацеутски факултет, биолошки факултет или медицински факул-
тет.

Асистент за ужу научну област Медицинска 
биохемија

на одређено време од 3 године 
2 извршиоца

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

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

БОР
ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА

ОШ „12. СЕПТЕМБАР“
19250 Мајданпек, Пролетерска 49

тел/факс: 030/581-057
e-mail: os12sept@ptt.rs

Оглас објављен 09.03.2016. године у публикацији „Послови” 
поништава се за радно место: спремачица, на одређено време 
ради замене преко 60 дана, до повратка одсутне запослене са 
привремене спречености за рад. 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
“НЕВЕН”

19320 Кладово, 22. септембра 54
тел. 019/801-706, 019/800-616
e-mail: jelenaj.neven@gmail.com

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане чл. 8 став 2 и чл. 120 
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, 
бр. 72/2009 и 52/2011); васпитач, стручни сарадник који је стекао обра-
зовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у 
складу са Законом о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 
100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), 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; дозвола за рад; завршена обука; положен испит за дирек-
тора установе; најмање пет година рада у установи након стеченог одго-
варајућег образовања, или да кандидат има одговарајуће образовање из 
чл. 8 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС”, бр. 72/2009 и 52/2011); одговарајуће високо образовање на 
студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије), 
студијама у трајању од три године или више образовање; дозвола за рад; 
завршена обука; положен испит за директора и најмање 10 година рада у 
предшколској установи на пословима васпитања и образовања након сте-
ченог 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. Уколико кандидат не положи испит за директора у 
року од годину дана од дана ступања на дужност, престаје му дужност 
директора. Поред наведних услова, кандидат мора да испуњава и услове 
предвиђене чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања: 
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; 
да има држављанство Републике Србије. Докази о испуњености услова 
из члана 120 ЗОСОВ, став 1 тачке 1 и 4 подносе се уз пријаву на конкурс, 
а из става 1 тачка 2 овог члана пре закључења уговора. Доказ из става 1 
тачка 3 овог члана прибавља установа.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: биографију, оригинал или оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању, оригинал или оверену фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту (лиценцу), потврду о радном 
искуству са подацима о пословима које је кандидат обављао и оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављанству. Пријаве слати на горе-
наведену адресу, са назнаком “Конкурс за директора”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Рок за пријаву је 15 дана.

Наука и образовање
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ЧАЧАК
ВИСОКА ШКОЛА ТЕХНИЧКИХ
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЧАЧАК

32000 Чачак, Светог Саве 65
тел. 032/302-755, 302-782
e-mail: office@vstss.com

www.visokaskolacacak.edu.rs

Наставник за ужу стручну област Рачунарска 
техника и информационе технологије, за избор 

у звање предавача
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: висока стручна спрема из области за коју се бира у звање, ака-
демски назив магистра наука, уписане докторске студије из области за 
коју се бира у звање, способност за наставни рад. Ближи услови за избор 
у звање наставника одређени су чланом 64 Закона о високом образо-
вању (“Сл. гласник РС” број: 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 
44/10, 93/12, 89/13. и 99/14), у складу са препорукама Националног 
савета Републике Србије из члана 11 став 1 тачка 13 Закона, Статутом 
и Правилником о избору у звање наставника и сарадника Високе шко-
ле техничких струковних студија Чачак (http://www.visokaskolacacak.edu.
rs/o-nama/opsta-akta.html). Пријаве кандидата са прилозима (биографија, 
потврда о уписаним докторским студијама, списак научних и стручних 
радова, радови, фотокопије оверених диплома, уверење о држављанству 
и извод из књиге рођених) подносе се на горенаведену адресу у року од 
15 дана од дана објављивања конкурса у побликацији “Послови”.

ЈАГОДИНА
ОШ “СТЕВАН СИНЂЕЛИЋ”

35223 Велики Поповић

Наставник музичке културе
са 50% радног времена, на одређено време ради 

замене одсутног запосленог

УСЛОВИ: кандидат треба да поседује одговарајуће образовање, саглас-
но одредбама чл. 8 Закона о основама система обазовања и васпитања 
и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарад-
ника у основној школи. Поред услова у погледу одговарајућег образо-
вања, кандидат треба да испуњава следеће услове: психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 ст. 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, да има 
држављанство Република Србије, да зна језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс доставити следеће: овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, доказ о 
поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина (уверење или потврда издата од стране високошколске уста-
нове, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи у складу 
са Европским системом преноса бодова или оверена фотокопија индекса 
са положеним испитима из педагогије и психологије или оверена фото-
копија уверења о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу), 
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена 
копија), доказ о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на језику на 
коме се остварује образовно-васпитни рад). Уколико се предају фотоко-
пије исправа, исте морају бити оверене од стране надлежног органа ина-
че се неће узимати у разматрање. Лекарско уверење изабрани кандидат 
подноси пре закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности школа 
прибавља по службеној дужности. Психолошку процену способности за 
рад са ученицима врши надлежна служба за запошљавање применом 
стандардизованих поступака. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у обзир. Одлуку о избору наставника директор доноси у року 
од 8 дана од дана добијања резултата прихолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима. Пријаве са потребном документацијом сла-
ти на горенаведену адресу. Телефон за информације: 035/621-968.

ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

35230 Ћуприја, Лоле Рибара 1/2
тел. 035/401-170

Предавач за ужу научну област Здравствена 
нега

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, магистеријум из дефектолошких 
наука, са претходно завршеним дефектолошким факултетом, смер сома-
топедија и вишом медицинском школом, превентивни смер, способност 
за наставни рад, радно искуство 5 година у настави на високошколским 
установама.

Предавач за ужу научну област Информатика и 
статистика

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, магистеријум из електротехнике, 
са претходно завршеним електротехничким факултетом, способност за 
педагошки рад, радно искуство 5 година у настави на високошколским 
установама.

Предавач за ужу научну област Психијатрија са 
медицинском психологијом

са 90% радног времена, на одређено време од 5 
година

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, медицински факултет, специјали-
зација из области неуропсихијатрије, способност за наставни рад, 3 годи-
не радног искуства у настави на високошколским установама.

Професор струковних студија за ужу научну 
област Дерматологија
са 95% радног времена

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, медицински факултет, специјализа-
ција из дерматологије и докторат из области за коју се бира, способност 
за наставни рад, 3 године радног искуства у настави на високошколским 
установама, завршени едукативни курсеви из одговарајуће области.

Предавач за ужу научну област Козметика и 
естетика

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, медицински факултет, специјали-
зација из дерматологије, способност за наставни рад, 3 године радног 
искуства у настави на високошколским установама, завршени едукативни 
курсеви из одговарајуће области.

Професор струковних студија за научну област 
Козметика и естетика

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, медицински факултет, специјализа-
ција из дерматологије и докторат из области за коју се бира, способност 
за наставни рад, 3године радног искуства у настави на високошколским 
установама.

Професор струковних студија за ужу област 
Анатомија и физиологија са патофизиологијом

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, медицински факултет, докторат из 
области за коју се бира, способност за наставни рад, 3 године радног 
искуства у извођењу наставе на високошколској установи.

ОСТАЛО: Општи и посебни услови предвиђени су Законом о високом 
образовању, Статутом школе, Правилником о систематизацији радних 
места. Пријаве на конкурс са биографијом и прилозима којима кандидат 
доказује да испуњава услове конкурса подносе се у року од 15 дана од 
дана објављивања на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

Наука и образовање

Национална служба 
за запошљавање

www.nsz.gov.rs
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ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ 

35000 Јагодина, Милана Мијалковића 14
тел. 035/223-805

Наставник у звање доцента за ужу стручно-
уметничку област Ликовна уметност са 

методиком наставе
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: завршен факултет - академија ликовних уметности, докторат у 
области уметности, услови прописани чланом 64 Закона о високом обра-
зовању („Службени гласник РС” 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - аутентично тумачење и 68/15) 
и услови утврђени Правилником о начину и поступку заснивања радног 
односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу (фебру-
ар 2016, http://www.kg.ac.rs/Docs/pravilnik _radni_odnos_18022016.pdf), у 
складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата, као и 
непостојање сметњи из члана 62 став 4 Закона о високом образовању. 
Уз пријаву на конкурс доставити: оверене фотокопије диплома о завр-
шеним свим нивоима студија, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству, биографију са подацима о досадашњем раду, списак 
објављених уметничких, стручних и научних радова, као и саме радове, 
доказ о неосуђиваности правноснажном судском пресудом за кривична 
дела из члана 62 став 4 Закона о високом образовању и друге доказе о 
испуњености услова по овом конкурсу. Рок за подношење пријава је 15 
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛУН ЈАКШИЋ”

Рудник, Бање
38334 Осојане

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 основама система образовања и васпитања (високо образо-
вање стечено на студијама другог степена - мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне сту-
дије, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године) - за наставника, педагога или психолога; поседовање 
држављанства Републике Србије; поседовање дозволе (лиценце) за рад 
наставника, педагога или психолога; најмање пет година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
(високог) образовања; да зна језик на коме се остварује васпитно-обра-
зовни рад; да има обуку и положен испит за директора установе (изабра-
ни кандидат је дужан да положи испит за директора у законском року, 
почевши од дана ступања на дужност); да кандидат није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања; поседовање пси-
хичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима. 
Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: биографске податке, односно 
радну биографију; диплому о стеченом образовању - оверену фотоко-
пију; доказ о држављанству - оригинал или оверену фотокопију; извод 
из матичне књиге рођених - оригиниал или оверену фотокопију; уве-
рење о положеном стручном испиту за наставника или стручног сарад-
ника, односно о испиту за лиценцу (дозвола за рад) - оверену фотоко-
пију; потврду о раду у установи на пословима образовања и васпитања 
(потврду о радном искуству на пословима наставника, односно стручног 
сарадника); уверење да се против учесника не води судски поступак за 
кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о сновама сис-
тема образовања и васпитања; одговарајуће лекарско уверење; уколико 
кандидат не достави доказ да има обуку и положен испит за директора 
установе - његова пријава се неће сматрати непотпуном, а изабрани кан-
дидат биће у обавези да у законском року положи испит за директора. 
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. 
Оверене фотокопије докумената не могу бити старије од шест месеци од 
дана подношења пријаве. Пријаве са кратком биографијом и потребним 
документима послати на адресу Основне школе „Милун Јакшић”, Село 
Бање, Србица, 38334 Осојане или лично у просторијама школе.

КРАГУЈЕВАЦ
ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

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

Наставник у звање доцента или ванредног 
професора за ужу научну област Дијахронија 

српског језика
на одређено време од пет година

Наставник у звање доцента за ужу научну 
област Италијански језик и лингвистика

на одређено време од пет година

Наставник у звање доцента за ужу научну 
област Методика наставе енглеског језика

на одређено време од пет година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из уже научне области 
за коју се бира, непостојање сметње из чл. 62 став 4 Закона о високом 
образовању и остали општи и посебни услови предвиђени чл. 64 и чл. 
65 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 100/07, 
97/08, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/14, 45/15 и 68/15), Статутом Универ-
зитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. II-01-148 од 26.02.2016. годи-
не- www.kg.ac.rs), Статутом Филолошко-уметничког факултета Универзи-
тета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. 01-1336 од 30.04.2015. године 
- www.filum.kg.ac.rs), Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/14), Правилником о начину и поступку 
заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у 
Крагујевцу - www.kg.ac.rs (бр. III-01-99/2 од 11.02.2016. године - www.
kg.ac.rs) и другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу. 

Наставник у звање доцента или ванредног 
професора за ужу уметничку област Уметност 

говора
на одређено време од пет година

Наставник у звање ванредног професора за ужу 
уметничку област Обоа

са 20% радног времена, на одређено време од пет 
година

Наставник у звање доцента за ужу уметничку 
област Кларинет

са 20% радног времена, на одређено време од пет 
година

Наставник у звање доцента за ужу уметничку 
област Фагот

са 20% радног времена, на одређено време од пет 
година

УСЛОВИ: доктор уметности из уже уметничке области за коју се бира или 
високо образовање првог степена и уметничка дела која представљају 
самосталан допринос уметности, непостојање сметње из чл. 62 став 4 
Закона о високом образовању и остали општи и посебни услови пред-
виђени чл. 64 и чл. 65 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 
76/2005, 100/07, 97/08, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/14 45/15 и 68/15), 
Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. II-01-148 од 
26.02.2016. године- www.kg.ac.rs), Статутом Филолошко-уметничког 
факултета Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. 01-1336 од 
30.04.2015. године - www.filum.kg.ac.rs), Законом о раду (“Сл. гласник РС”, 
бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/14), Правилником о начину и 
поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универ-
зитета у Крагујевцу- www.kg.ac.rs (бр. III-01-99/2 од 11.02.2016. године- 
www.kg.ac.rs) и другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу. 

ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити: пријава на конкурс, био-
графија и стручна биографија (на CD-у и у штампаној форми), оверене 
копије диплома свих нивоа студија, оверена копија извода из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству (оригинал), потврда надлеж-
ног органа (полицијске управе) да кандидат није осуђиван за кривич-
на дела предвиђена чланом 62 став 4 Закона о високом образовању и 
чланом 124е и чланом 126 Статута Универзитета у Крагујевцу (оверена 
копија), мишљење студената формирано на основу анкете (за кандидате 
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који имају педагошко искуство у високошколској установи), за кандидате 
који се први пут бирају у звања наставника на Универзитету у Крагујевцу 
предвиђено је приступно предавање. Фотокопије докумената морају бити 
оверене и не старије од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве, као и документација кандидата који не испуњавају услове конкурса 
неће се узимати у разматрање. Сва документација и радови достављају 
се Служби за опште и правне послове ФИЛУМ-а, у згради Друге крагује-
вачке гимназије или поштом на адресу Филолошко-уметнички факултет, 
34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб. Рок за подношење пријава је 15 
дана од дана објављивања конкурса.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 034/306-800

Наставник у звању редовног или ванредног 
професора за ужу научну област Гинекологија 

и акушерство
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински факултет, док-
торат из научне области за коју се бира и завршена одговарајућа спе-
цијализација.

Наставник у звању редовног или ванредног 
професора за ужу научну област Психијатрија

на одређено време 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински факултет, док-
торат из научне области за коју се бира и завршена одговарајућа спе-
цијализација.

Наставник у звању ванредног професора за ужу 
научну област Патолошка физиологија

на одређено време 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински факултет, док-
торат из научне области за коју се бира.

Наставник у звању ванредног професора за ужу 
научну област Оториноларингологија

на одређено време 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински факултет, док-
торат из научне области за коју се бира и завршена одговарајућа спе-
цијализација.

Наставник у звању ванредног професора за ужу 
научну област Фармацеутска анализа

на одређено време 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен природно-математички 
факултет, докторат из научне области за коју се бира.

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

анатомија
на одређено време 5 година

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

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

на одређено време 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински факултет, док-
торат из научне области за коју се бира и завршена одговарајућа спе-
цијализација.

Наставник у звању ванредног професора или 
доцента за ужу научну област Превентивна и 

дечја стоматологија
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен стоматолошки факултет, 
докторат из научне области за коју се бира и завршена одговарајућа спе-
цијализација.

Наставник у звању доцента за ужу научну 
област Патолошка физиологија

на одређено време 5 година
2 извршиоца

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

Наставник у звању доцента за ужу научну 
област Хирургија

на одређено време 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински факултет, док-
торат из научне области за коју се бира и завршена одговарајућа спе-
цијализација.

Сарадник у звању асистента за ужу научну 
област Фармацеутска биотехнологија

на одређено време 3 године
УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет са укупном просечном оценом 
најмање 8 и уписане докторске академске студије или магистар фармаце-
утских наука коме је прихваћена тема докторске дисертације.

Сарадник у звању асистента за ужу научну 
област Хигијена и екологија

на одређено време 3 године
УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном просечном оценом 
најмање 8 и уписане докторске академске студије или магистар медицин-
ских наука коме је прихваћена тема докторске дисертације.

Сарадник у звању асистента за ужу научну 
област Физиологија

на одређено време 3 године
УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном просечном оценом 
најмање 8 и уписане докторске академске студије или магистар медицин-
ских наука коме је прихваћена тема докторске дисертације.

Сарадник у звању асистента за ужу научну 
област Фармацеутска хемија

на одређено време 3 године
УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет са укупном просечном оценом 
најмање 8 и уписане докторске академске студије или магистар фармаце-
утских наука коме је прихваћена тема докторске дисертације.

Сарадник у звању асистента за ужу научну 
област Анатомија

на одређено време 3 године
УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном просечном оценом 
најмање 8 и уписане докторске академске студије или магистар медицин-
ских наука коме је прихваћена тема докторске дисертације.

Истраживач - приправник за ужу научну област 
Офталмологија

на одређено време 3 године
УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном просечном оценом 
најмање 8 и уписане докторске академске студије.

Сарадник у настави за ужу научну област 
Социјална медицина

на одређено време 1 година
УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном просечном оценом 
најмање 8 и уписане докторске академске студије или магистар медицин-
ских наука коме је прихваћена тема докторске дисертације.

ОСТАЛО: За наставнике: услови утврђени одговарајућим одредбама 
Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 100 - 2007 
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аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), 
Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о начину и поступку 
заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у 
Крагујевцу и Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу, у скла-
ду са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву 
на конкурс потребно је доставити и: биографију, фотокопију оверених 
диплома, списак стручних и научних публикација и по један примерак 
тих публикација, а за кандидате који су у радном односу на Факултету 
медицинских наука у Крагујевцу и потврду Комисије за квалитет о педа-
гошком раду. За сараднике: услови утврђени одговарајућим одредбама 
Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 100 - 2007 
аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), 
Статутом Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета медицинских 
наука у Крагујевцу, у складу са којима ће бити извршен избор пријавље-
них кандидата. Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, потврду о 
уписаним докторским студијама, фотокопију оверених диплома, списак 
стручних и научних публикација и по један примерак тих публикација. За 
истраживача-приправника: услови утврђени одговарајућим одредбама 
Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 100 - 2007 
аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), 
Закона о научноистраживачкој делатности (“Сл. гласник РС” бр. 110/2005, 
50/2006, 18/2010 и 112/2015) и Статутом Факултета медицинских наука у 
Крагујевцу, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кан-
дидата. Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, потврду о уписаним 
докторским студијама, фотокопију оверених диплома, списак стручних и 
научних публикација и по један примерак тих публикација. Сву конкурсну 
документацију са доказима о испуњености услова конкурса кандидати су 
у обавези да доставе и у електронској форми (на компакт диску - CD). Рок 
за пријаву је 15 дана.

КРАЉЕВО
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

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

Наставник у звању ванредног професора за ужу 
научну област Медицина

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште и посебне услове предвиђе-
не чланом 64 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 
100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 
- аутентично тумачење и 68/15), Статутом Универзитета у Крагујевцу 
(пречишћен текст, број II-01-148 од 26.02.2016. године), Статутом Факул-
тета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи (пречишћен текст, број 
404 од 03.03.2016. године), Правилником о начину и поступку заснивања 
радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу 
(бр. III-01-99/2 од 11.02.2016. године), у складу са којима ће бити извр-
шен избор кандидата, као и опште услове за заснивање радног одно-
са утврђене Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13 и 75/14). Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, потписан 
формулар за пријављивање кандидата, као и снимљени фајл формулара 
на CD рому (линк: http://www.hit-vb.kg.ac.rs/index.php/konkursi), фотоко-
пије публикованих радова наведених у конкурсном формулару, овере-
не копије диплома или уверења о стеченом научном називу, уверење о 
држављанству, доказе о испуњавању општих предуслова у погледу нео-
суђиваности, утврђених чланом 62 став 4 Закона о високом образовању 
и чланом 124е Статута Универзитета у Крагујевцу. Конкурс је отворен 15 
дана од дана објављивања. Пријаве слати на горенаведену адресу, са 
назнаком “За конкурс”.

КРУШЕВАЦ
ОШ “ПРВИ МАЈ”

37220 Влајковци, Брус
тел. 037/820-233

e-mail: majvlajkovci@yahoo.com

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка одсутног радника са 

боловања, за рад у издвојеном одељењу у Брзећу
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајућу психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, да је држављанин Републике 
Србије, да поседује одговарајуће образовање прописано Правилником о 
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи 
и чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања на студијама 
другог степена - мастер, специјалистичке академске студије или специја-

листичке струковне студије, почев од 10. септембра 2005. године или на 
основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да поседује 
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 Европс-
ким системом преноса бодова; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена чл. 120 ст.1 тач. 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 72/2009, 52/2011 и 
55/2013).

ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: уверење о држављанству, оверену фото-
копију дипломе, доказ о поседовању образовања из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина од најмање 30 бодова праксе у уста-
нови у складу са Европским системом преноса бодова, односно уверење 
или други документ о положеним испитима из педагогије и психологије у 
току студија или доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за 
лиценцу. извод из матичне књиге рођених (оверену фотокопију), фото-
копију личне карте (очитана лична карта), уверење о неосуђиваности, 
лекарско уверење се подноси пре закључивања уговора о раду. Рок за 
пријаву на оглас је 8 дана од дана објављивања у публикацији “Посло-
ви”. Пријаве слати на адресу школе, на горенаведену адресу, са назнаком 
“За конкурс” или лично предати у матичној школи у Влајковцима, сваког 
радног дана од 7,00 до 14,00 часова. Контакт телефон за информације: 
037/820-233.

ОСНОВНА ШКОЛА
“СВЕТИ САВА”

37208 Читлук, Ратка Пешића 113
тел. 037/692-695

Наставник немачког језика
на одређено време до повратка одсутног запосленог, 

за 44% радног времена
УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за немачки језик и 
књижевност, мастер филолог (студијски програм или главни предмет/
профил немачки језик), мастер професор језика и књижевности (сту-
дијски програм или главни предмет/профил немачки језик). Кандидат 
треба да има и психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања; да је држављанин Републике Србије; да 
има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској 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, у складу са чланом 8 став 4 Закона 
о основама система образовања и васпитања, кандидат који је у току сту-
дија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из члана 
8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања, а у складу 
са чланом 121 став 10 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад - српски 
језик (доказ су у обавези да доставе само кандидати који образовање 
нису стекли на српском језику), доказује се потврдом одговарајуће висо-
кошколске установе да је кандидат положио испит из српског језика.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да приложи: уверење о држављан-
ству, оригинал или оверену фотокопију; извод из матичне књиге рође-
них, оригинал или фотокопију; оригинал или оверену фотокопију дипло-
ме или уверења о завршеном високом образовању; кандидат који је 
студије завршио по прописима који уређују високо образовање од 10. 
септембра 2005. године доставља оригинал или оверену фотокопију 
потврде високошколске установе којом се потврђује да има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова; кандидат који је студије завршио по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године и који је у 
току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу, као доказ да има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломирања доставља 
оверену фотокопију индекса (страна са сликом, страна са бројем инде-
кса и стране на којима су уписани положени испити), односно потврде 
о положеном стручном испиту, тј. о положеном испиту за лиценцу, а у 
складу са чланом 121 став 10 Закона о основама система образовања и 
васпитања; потврда одговарајуће високошколске установе да је кандидат 
положио испит из српског језика (само кандидати који образовање нису 
стекли на српском језику). Доказ о испуњености услова у погледу пси-

Наука и образовање
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хичке, физичке и здравствене способности (лекарско уверење) кандидат 
који буде изабран доставља пре закључења уговора о раду, а доказ о 
неосуђиваности прибавља школа. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање.

ОШ “ИВО ЛОЛА РИБАР”
37230 Александровац, Крушевачка 16

тел. 037/3552-353

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског одсуства, у издвојеном одељењу у 
Лаћиследу

УСЛОВИ: степен стручне спреме у складу са чланом 8 Закона о основама 
система образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној школи. Уз пријаву кандидати 
треба да приложе: оверену фотокопију дипломе; оригинал или овере-
не фотокопије уверења о држављанству РС (не старије од шест месеци) 
и извода из матичне књиге рођених. Услов да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, доказује 
се лекарским уверењем пре закључења уговора о раду са изабраним кан-
дидатом. Рок за пријаву на оглас је 8 дана од дана објављивања. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ “КНЕЗ ЛАЗАР”
37222 Велики Купци

тел. 037/884-105

Професор математике
за 78% радног времена, на одређено време до 
повратка раднице са боловања преко 60 дана

Професор техничког образовања
за 80% радног времена, на одређено време до 

повратка радника са функције

Професор физичке културе
за 25% радног времена, на одређено време до 

повратка радника са функције

Професор информатике
за 20% радног времена, на одређено време до 
поврака раднице са боловања преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају завршену високу школу одговарајућег 
смера; психичку, физичку и здравствену способност; да нису осуђива-
ни правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да имају 
држављанство Републике Србије. Пријаве са дипломом о завршеној одго-
варајућој школи и уверењем о држављанству слати на наведену адресу.

ЛЕСКОВАЦ
ПУ “МЛАДОСТ”
16215 Црна Трава 

Књиговођа - администратор
УСЛОВИ: Кандидат треба да поред општих услова испуњава и следеће 
услове: да има одговарајуће образовање, да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад, 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 држављанство Републике 
Србије. Кандидати уз пријаву треба да доставе: уверење о стеченом обра-
зовању (оверену фотокопију дипломе), уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о здравственом стању и доказ да 
нису осуђивани. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања огласа у 
публикацији “Послови”. Пријаве слати на горенаведену адресу. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

НИШ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

18000 Ниш, Вишеградска 33
тел. 018/533-015

Наставник у звању доцента за ужу научну 
област Рачунарске науке

на Департману за рачунарске науке, на одређено 
време од 60 месеци

УСЛОВИ: доктор наука - рачунарске науке.

Наставник у звању редовног или ванредног 
професора за ужу научну област Екологија и 

заштита животне средине
на Департману за биологију и екологију, на 

неодређено, односно на одређено време од 60 
месеци

УСЛОВИ: доктор биолошких наука.

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

на Департману за биологију и екологију, на одређено 
време од 60 месеци

УСЛОВИ: доктор биолошких наука.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да доставе: биографију; оверен 
препис дипломе о докторату; списак научних радова са библиографским 
подацима, као и саме радове (списак радова доставити и у електронском 
облику, за сваки рад у часопису навести одговарајући линк), за радно 
место предвиђено овим конкурсом. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана. 
Кандидати су у обавези да приликом пријаве на конкурс попуне, одштам-
пају, потпишу и предају образац који се налази на веб-порталу Универзи-
тета у Нишу (www.npao.ni.ac.rs).

Сарадник у звању асистента за ужу научну 
област Експериментална биологија и 

биотехнологија
на Департману за биологију и екологију, на одређено 

време од 36 месеци
УСЛОВИ: студент докторских студија, студијски програм Биологија, модул 
Биологија ћелија и ткива.

Сарадник у звању асистента за ужу научну 
област Екологија и заштита животне средине

на Департману за биологију и екологију, на одређено 
време од 36 месеци

УСЛОВИ: студент докторских студија, студијски програм Екологија, модул 
Екологија биљака и фитогеографија.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да доставе: биографију, доказ да су 
студенти докторских студија, списак научних радова, као и саме радове 
(уколико их кандидат има). Рок за пријаву на конкурс је 15 дана.

НОВИ ПА ЗАР
ОШ ”МЕША СЕЛИМОВИЋ”

36309 Рибариће
тел. 020/812-110

Професор разредне наставе
у издвојеном одељењу Старчевиће, на одређено 

време до повратка раднице са породиљског одсуства 
и одсуства са рада ради неге детета, а најдуже до 

11.01.2017. године
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће високо одразовање, у 
складу са чл. 8 и чл. 120 Закона о основама система образовања и вас-
питања 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 
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став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (настава 
се реализује на босанском језику). Предвиђена је претходна психолошка 
процена способности кандидата за рад са децом и ученицима, коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих 
поступака. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања у публика-
цији “Послови”. Уз пријаву кандидати подносе следећа документа: доказ 
о стручној спреми, уверење о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, уверење да нису кажњавани или осуђивани (доказ прибавља 
установа), уверење да се не води кривични поступак и истрага, лекар-
ско уверење, потврду или сертификат о знању језика на ком се настава 
реализује (настава је на босанском језику); а обавезно доставити: доказ 
да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина (потврда, уверење и сл.) из члана 8 став 4 Закона о основама 
система образовања и васпитања (од најмање 30 бодова и шест бодова 
праксе). Пријаве слати на адресу школе. Непотпуне и не благовремене 
пријаве неће се разматрати.

НОВИ С А Д
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ
Нови Сад

Расписује конкурс за избор у звање и на радно место 
наставника и сарадника:

1. Ванредни или редовни професор за област 
ликовних уметности, ужа област Цртање

на одређено време 5 година
УСЛОВИ: високо образовање првог степена основих академских студија 
из области ликовних уметности.

2. Ванредни професор за област драмских 
уметности, ужа област Снимање и дизајн звука

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: високо образовање првог степена основих академских студија 
из области драмских и аудиовизуелних уметности, ужа област снимање 
и дизајн звука.

3. Доцент или ванредни професор за област 
музичке уметности, ужа област Дувачки 

инструменти - Труба
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: магистарске студије из области музичке уметности, ужа област 
дувачки инструменти (труба).

4. Доцент или ванредни професор за област 
ликовних уметности, ужа област Сликарство

на одређено време 5 година
УСЛОВИ: високо образовање првог степена основих академских студија 
из области ликовних уметности, ужа област сликарство.

5. Доцент или ванредни професор за област 
примeњених уметности и дизајна, ужа област 

Графички дизајн
на одређено време 5 година

2 извршиоца
УСЛОВИ: високо образовање првог степена основих академских студија 
из области примењених уметности и дизајна, ужа област графички дизајн.

6. Доцент за област примeњених уметности и 
дизајна, ужа област Графички дизајн

на одређено време 5 година
УСЛОВИ: високо образовање првог степена основих академских студија 
из области примењених уметности и дизајна, ужа област графички дизајн.

7. Доцент за област ликовних уметности, ужа 
област Графика

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: високо образовање првог степена основих академских студија 
из области ликовних уметности, ужа област графика.

8. Доцент за област музичке уметности, ужа 
област Дувачки инструменти - Оркестарске 

деонице
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: високо образовање првог степена основих академских студија 
из области музичке уметности, ужа област дувачки инструменти (флаута/
кларинет/обоа/фагот).

9. Доцент за област музичке уметности, ужа 
област Дувачки инструменти - Оркестарске 

деонице
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: високо образовање првог степена основих академских студија 
из области музичке уметности, ужа област дувачки инструменти (хорна/
труба/тромбон/туба).

10. Наставник вештина за област музичке 
уметности, ужа област Клавирски практикум

на одређено време 5 година
УСЛОВИ: високо образовање првог степена основих академских студија 
из области музичке уметности, ужа област клавир.

11. Виши стручни сарадник за област ликовних 
уметности, ужа област Нови ликовни медији

на одређено време 4 године
УСЛОВИ: високо образовање првог степена основих академских студија 
из области ликовних уметности, ужа област нови ликовни медији или 
високо образовање првог степена основих академских студија из области 
драмских и аудиовизуелних уметности, ужа област камера.

12. Виши стручни сарадник за област драмских 
уметности, ужа област Монтажа

на одређено време 4 године
УСЛОВИ: високо образовање првог степена основих академских студија 
из области драмских и аудиовизуелних уметности, ужа област монтажа.

13. Стручни или виши стручни сарадник 
за област драмских уметности, ужа област 

Глумачке вештине
на одређено време 4 године

УСЛОВИ: високо образовање првог степена основих академских студија 
из области драмских и аудиовизуелних уметности, ужа област глума.

14. Стручни сарадник за област примењених 
уметности и дизајна, ужа област Дизајн 

ентеријера
на одређено време 4 године

УСЛОВИ: високо образовање првог степена основих академских студија 
из области техничко-технолошких наука, ужа област архитектура.

15. Стручни сарадник за област ликовних 
уметности, ужа област Вајарство

на одређено време 4 године
2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање првог степена основих академских студија 
из области ликовних уметности, ужа област вајарство.

16. Стручни сарадник за област музичке 
уметности, ужа област Теоријско уметнички 

музички предмети
на одређено време 4 године

УСЛОВИ: високо образовање првог степена основих академских студија, 
ужа област копозиција или високо образовање првог степена основних 
академских студија ужа област музичка теорија.
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17. Стручни сарадник за област музичке 
уметности, ужа област Композиција

на одређено време 4 године
УСЛОВИ: високо образовање првог степена основих академских студија 
из области музичке уметности, ужа област композиција.

18. Асистент за ужу научну област 
Музикологија

на одређено време 3 године
УСЛОВИ: високо образовање првог степена основних академских студија 
из научне области музикологија и уписане докторске студије из научне 
области музикологија; претходни ниво студија завршен са укупном про-
сечном оценом најмање 8, смисао за наставни рад.

19. Сарадник у настави за област ликовних 
уметности, ужа област Цртање

на одређено време 1 година, са 50% радног времена
УСЛОВИ: високо образовање првог степена основних академских студија 
из области ликовних уметности, уписане мастер академске студије из 
области цртање, студије првог степена завршене са укупном просечном 
оценом најмање 8.

УСЛОВИ за радна места од 1 до 9: Кандидати треба да испуњавају услове 
утврђене Законом о високом образовању (“Сл. гласник РС” број 76/05, 
44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), Статутом Академије уметности и 
Правилником о ближим условима за избор у звање наставника Универзи-
тета у Новом Саду (Минимални критеријуми за поље уметности).

УСЛОВИ за радна места од 10 до 19: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве утврђене Законом о високом образовању (“Сл. гласник РС” број 76/05, 
44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014) и Статутом Академије уметности.

ОСТАЛО: Закон о високом образовању, Статут Академије уметности и 
Правилник о ближим условима за избор у звање наставника Универзите-
та у Новом Саду налазе се на сајту Академије уметности (www.akademija.
uns.ac.rs - у секцији „Наставници - Конкурси”). Сви кандидати достављају: 
пријаву на конкурс која мора да садржи назив радног места за које кан-
дидат конкурише, списак документације коју прилаже, контакт адресу и 
број телефона, оверену фотокопију дипломе о завршеним одговарајућим 
студијама, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), уверење о 
некажњавању прибављенo искључиво од МУП-а (не старије од 6 месеци), 
личну карту (фотокопија или очитана биометријска лична карта).

Осим наведене документације, у зависности од радног места на које кон-
куришу, кандидати достављају додатну документацију, и то:

За радна места од 1до 9: попуњен образац биографских података (Обра-
зац 1А УМЕТНОСТ) који се налази на сајту Академије уметности (www.
akademija.uns.ac.rs у секцији „Наставници - Конкурси”) приложен у штам-
паној и електронској форми (CD) и остале доказе о испуњавању услова 
радног места у складу са Минималним критеријумима за поље уметности 
Правилника о ближим условима за избор у звање наставника Универзи-
тета у Новом Саду.

За радно место 10: попуњен образац биографских података (Образац 1А 
УМЕТНОСТ) који се налази на сајту Академије уметности (www.akademija.
uns.ac.rs у секцији „Наставници - Конкурси”) приложен у штампаној и 
електронској форми (CD) и остале доказе о испуњавању услова радног 
места у складу са чланом 114 став 2 Статута Академије уметности.

За радна места 11 до 17: попуњен образац биографских података (Обра-
зац 2Б) који се налази на сајту Академије уметности (www.akademija.uns.
ac.rs у секцији „Наставници- Конкурси”) приложен у штампаној и елек-
тронској форми (CD) и остале доказе о испуњавању услова радног места 
у складу са чланом 119 Статута Академије уметности Нови Сад.

За радно место 18: попуњен образац биографских података (Образац 2Б) 
који се налази на сајту Академије уметности (www.akademija.uns.ac.rs у 
секцији „Наставници - Конкурси”) приложен у штампаној и електронској 
форми (CD), уверење о уписаним докторским академским студијама и 
уверење о просечној оцени на претходним нивоима студија.

За радно место 19: попуњен образац биографских података (Образац 2Б) 
који се налази на сајту Академије уметности (www.akademija.uns.ac.rs у 
секцији „Наставници - Конкурси”) приложен у штампаној и електронској 
форми (CD), уверење о уписаним мастер академским студијама и уве-
рење о просечној оцени на основним студијама

Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана објављивања. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Пријаве на конкурс са 
доказима о испуњености услова достављају се искључиво у штампаној 
форми, на адресу: Академија уметности, Нови Сад, Ђуре Јакшића 7.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ЛУЊА И МАЗА”

21000 Нови Сад, Илије Бирчанина 34
тел. 062/200-260

e-mail: vrticnovisad@gmail.com

Васпитач деце предшколског узраста
УСЛОВИ: струковни васпитач специјалиста, VII степен стручне спреме. 
Кандидат треба да испуњава и опште услове из чл. 120 став 1, тачке 1-4 
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, 
бр. 72/09, 52/2011 и 55/2013). Кандидат мора да има високо образовање 
стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по 
пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године; високо образовање стечено на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Уз пријаву на конкурс приложити: уве-
рење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); извод 
из матичне књиге рођених; оригинал или оверену фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми; копију личне карте или очитану личну кар-
ту. Документацију доставити у оригиналу или у овереној копији. Лекар-
ско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са ученицима као доказ подноси се пре закључења уговора о раду и не 
може бити старије од 6 месеци. Проверу психофизичких способности за 
рад са ученицима вршиће надлежна служба за запошљавање на захтев 
установе, након прављења ужег избора кандидата. Уверење надлежног 
органа унутрашњих послова о испуњености услова за пријем у радни 
однос из чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања - службено прибавља школа. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматра-
ти. Пријаве са документацијом слати на адресу установе или непосредно 
предати, радним даном, од 09.00 до 15.30 часова, у управи установе.

РАЧУНАРСКА ГИМНАЗИЈА “СМАРТ”
21000 Нови Сад, Трг младенаца 5

тел. 021/4728-200
e-mail: gimnazija@smart.edu.rs

Наставник предмета Програмирање и 
програмски језици, Напредне технике 

програмирања и Модели и базе података

Наставник немачког језика
са 67% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати следеће законом прописане 
услове за заснивање радног односа: да имају одговарајуће образовање, 
стручну спрему предвиђену Правилником о врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у Рачунарској гимназији у Београду (“Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, бр 26/04 и 2/13) и Правилником о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у гимназији (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 15/13); да 
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; да имају држављанство Републике Србије; знају језик 
на коме остварује образовно-васпитни рад. Потребно додатно искуство: 
ECDL сертификат; познавање рада на “Smart board” табли; искуство у 
објективно-оријентисаном програмирању у С# за информатичку групу 
предмета; добро познавање енглеског језика. Пријаве се достављају у 
року од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији “Послови”, 
искључиво путем електронске поште, на адресу: gimnazija@smart.edu.
rs, са назнаком “За конкурс”. Уз пријаву на конкурс кандидати обавезно 
треба да пошаљу: биографију, уверење о држављанству (скениран ори-
гинал), диплому о стеченом образовању (скениран оригинал), ECDL сер-
тификат (скениран оригинал). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. На разговор ће бити позвани само кандидати који 
уђу у ужи избор. Посебно лекарско уверење да има здравствену, психич-
ку и физичку способност за рад са ученицима, издато у последњих шест 
месеци, доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду, као 
и уверење о некажњавању.

Наука и образовање
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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 8

Научни сарадник за научну област Социологија
УСЛОВИ: доктор социолошких наука. Кандидати треба да испуњавају 
услове утврђене Законом о научноистраживачком раду, члан 70 (“Сл. 
гласник РС”, бр. 110/05.) и Статутом Пољопривредног факултета у Новом 
Саду. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огла-
са. Уз пријаву кандидат је обавезан да достави доказе о испуњености 
услова, биографске податке, научно-стручне радове и доказе о њиховом 
објављивању, потврде о уписаним докторским студијама.

ПАНЧЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА

„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” 
26204 Опово, Братства јединства 1

тел/факс: 013/681-512

Наставник биологије
Наставник хемије

на одређено време до повратка запослене са 
породиљског боловања

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка радника са плаћеног 

одсуства

Наставник руског језика
2 извршиоца

(1 са 67% радног времена и 1 са 89% радног 
времена), на одређено време до повратка 

запослених са боловања
УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одговарајуће високо образовање 
прописано чл. 120 ст. 1 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013 и 68/2015) и Пра-
вилником о врсти и степену стручног образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник - Просветни гласник“, бр. 
11/2012 и 15/2013); одговарајуће високо образовање на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује висо-
ко образовање почев од 10.09. 2005. године или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропису који уређивао високо 
образовање до 10.09.2005. године; да имају образовање из психолош-
ких, 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 (кандидат који је утоку 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); да имају психичку, 
физичку и општу здравствену способност за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење доставља изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду); да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања (доказ прибавља школа); да имају држављанство Републи-
ке Србије; да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад 
(доказ достављају кандидати само уколико одговарајуће образовање 
нису стекли на том језику).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом приложити: 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом обра-
зовању, уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или ове-
рена фотокопија), фотокопију личне карте, оверену фотокопију додатка 
дипломе или индекса или потврду високошколске установе да кандидат 
има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи у складу са Европским 
системом преноса бодова и извод из матичне књиге рођених. У поступку 
одлучивања о избору по конкурсу директор врши ужи избор кандидата 
које упућује на претходну проверу психофизичких способности, у року од 
8 дана од дана истека рока за подношење пријава. Проверу психофизич-
ке способности за рад са децом и ученицима обавиће Национална служба 
за послове запошљавања. Фотокопије докумената које нису оверене од 
стране надлежног органа неће се узети у обзир. Пријаве са потребним 
доказима о испуњавању услова конкурса доставити на горенаведену 
адресу, у року од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће бити разматране.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПАЈА МАРГАНОВИЋ“

26225 Делиблато, Маршала Тита 89
тел. 013/765-280

Секретар школе
са 50% радног времена, на одређено време до 

добијања сагласности надлежног органа на 
неодређено време, за попуњавање слободних, 

односно упражњених радних места, а најдуже до 
31.08.2016. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1. да има одго-
варајуће образовање, односно високу стручну спрему и звање дипломи-
рани правник. 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, 3. да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања, 4. да има држављанство 
Републике Србије. Докази о испуњености услова из тачака 1 и 4 подносе 
се уз пријаву на конкурс, а доказ из тачке 2 изабрани кандидат подноси 
приликом закључења уговора о раду. Испуњеност услова из тачке 3 уста-
нова прибавља по службеној дужности. Поред пријаве са биографским 
подацима, у оригиналу или у овереној фотокопији која није старија од 
6 месеци у тренутку подношења пријаве приложити и: диплому, ориги-
нал или оверену фотокопију која није старија од 6 месеци у тренутку 
подношења пријаве, уверење о држављанству, оригинал или оверену 
фотокопију која није старија од 6 месеци у тренутку подношења пријаве. 
Пријаве са траженом документацијом доставити у року од 8 дана од дана 
објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Пријаве слати на адресу школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПАЈА МАРГАНОВИЋ“

26225 Делиблато, Маршала Тита 89
тел. 013/765-280

Педагог 
са 50% радног времена, на одређено време, 

до добијања сагласности надлежног органа на 
неодређено време, за попуњавање слободних, 

односно упражњених радних места, а најдуже до 
31.08.2016. године

Наставник грађанског васпитања - други 
циклус

са 30% радног времена, на одређено време, 
до добијања сагласности надлежног органа на 
неодређено време, за попуњавање слободних, 

односно упражњених радних места, а најдуже до 
31.08.2016. године

Наставник информатике и рачунарства - 
изборни предмет

са 25% радног времена, на одређено време, 
до добијања сагласности надлежног органа на 
неодређено време, за попуњавање слободних, 

односно упражњених радних места, а најдуже до 
31.08.2016. године

Наставник техничког и информатичког 
образовања

са 70% радног времена, на одређено време, 
до добијања сагласности надлежног органа на 
неодређено време, за попуњавање слободних, 

односно упражњених радних места, а најдуже до 
31.08.2016. године

Наставник математике
са 55% радног времена, на одређено време, 

до добијања сагласности надлежног органа на 
неодређено време, за попуњавање слободних, 

односно упражњених радних места, а најдуже до 
31.08.2016. године
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Наставник математике
на одређено време, до добијања сагласности 
надлежног органа на неодређено време, за 

попуњавање слободних, односно упражњених 
радних места, а најдуже до 31.08.2016. године

Наставник историје
са 60% радног времена, на одређено време, 

до добијања сагласности надлежног органа на 
неодређено време, за попуњавање слободних, 

односно упражњених радних места, а најдуже до 
31.08.2016. године

Наставник немачког језика - обавезног 
изборног предмета 

са 40% радног времена, на одређено време, 
до добијања сагласности надлежног органа на 
неодређено време, за попуњавање слободних, 

односно упражњених радних места, а најдуже до 
31.08.2016. године

Наставник енглеског језика - први и други 
циклус

са 98% радног времена, на одређено време, 
до добијања сагласности надлежног органа на 
неодређено време, за попуњавање слободних, 

односно упражњених радних места, а најдуже до 
31.08.2016. године

Наставник српског језика
са 66% радног времена, на одређено време, 

до добијања сагласности надлежног органа на 
неодређено време, за попуњавање слободних, 

односно упражњених радних места, а најдуже до 
31.08.2016. године

Наставник разредне наставе
на одређено време време до 31.08.2016. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1) да има одго-
варајуће образовање; у складу са чланом 8 Закона о основама система 
образовања и васпитања, наставник, васпитач и стручни сарадник јесте 
лице које је стекло одговарајуће високо образовање на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; изузетно, наставник јесте 
и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама 
првог степена (основне академске, односно струковне студије), студијама 
у трајању од три године или вишим образовањем; лице из горенаведених 
ставова мора имати образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у устано-
ви, у складу са Европским системом преноса бодова; лице треба да има 
звање у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, број 15/13); 
2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3.да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; 4. да има држављанство Републике Србије. Докази 
о испуњености услова из тачака 1 и 4 подносе се уз пријаву, а доказ из 
тачке 2 изабрани кандидат подноси приликом закључења уговора о раду. 
Испуњеност улова из тачке 3 установа прибавља по службеној дужнос-
ти. Поред пријаве са биографским подацима, у оригиналу или у овереној 
фотокопији која није старија од 6 месеци у тренутку подношења пријаве, 
приложити и: диплому, оригинал или оверену фотокопију која није ста-
рија од 6 месеци у тренутку подношења пријаве, уверење о држављан-
ству, оригинал или оверену фотокопију која није старија од 6 месеци у 
тренутку подношења пријаве. Пријаве на конкурс, са траженом докумен-
тацијом, доставити у року од 8 дана од дана објављивања. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на 
адресу школе.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ”

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

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања из члана 8 став 
2 Закона о основама система образовања и васпитања: на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, специјалистичке студије или спе-
цијалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године - за васпитача или стручног 
сарадника; поседовање дозволе за рад (лиценце); поседовање психич-
ке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; 
поседовање држављанства Републике Србије; да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; најмање пет 
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања. За директора може да буде изабран 
и васпитач или стручни сарадник који уз испуњеност осталих услова 
има одговарајуће образовање из члана 8 став 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, дозволу за рад, обуку и положен испит 
за директора установе и високо образовање на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне студије) студијама у трајању од 
три године или више образовање и најмање десет година рада у предш-
колској установи на пословима васпитања и образовања, након стеченог 
одговарајућег образовања. Директору мирује радни однос за време првог 
изборног периода на радном месту са кога је изабран. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови“. Пријаве послати на горенаведену адресу. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс 
кандидати треба да приложе: уверење о држављанству, извод из матич-
не књиге рођених, оверену копију дипломе о стеченом образовању, ове-
рен препис уверења о положеном стручном испиту (лиценцу), потврду о 
радном искуству, преглед кретањау служби са биографским подацима, 
доказе о својим стручним и организационим способностима, лекарско 
уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара ПУ 
и путем телефона: 060/885-4891.

ОШ “МАРШАЛ ТИТО”
26215 Падина, Трг ослобођења 22

Директор
на мандатни преиод од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање за наставника или 
стручног сарадника стечено на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске студије или спацијалистичке 
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 
10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године; изузетно, ако се на конкурс не јави лице које 
испуњава претходно наведене услове, и наставник са стеченим одгова-
рајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне ака-
демске, односно струковне студије), студијама у трајању од три године 
или вишим образовањем; да има образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од највише 30 бодова или шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; да 
има дозволу за рад наставника (лиценцу); да је завршио обуку и поло-
жио испит за директора установе; да има знање словачког језика као 
наставног у овој школи, у складу са чланом 121 ставови 6-7 Закона о 
основама система образовања и васпитања; да има најмање 5 година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
огдоварајућег образовања, а лице из тачке 1 алинеја 3 ових услова тре-
ба да има најмање 10 година; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са ученицима; да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављан-
ство Републике Србије. Кандидати који конкуришу су дужни да поднесу 
пријаву на конкурс својеручно потписану, као и доказе о испуњености 
услова и то: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању; уверење о положеним испитима из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од највише 30 бодова или шест бодо-
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ва праксе у установи или оверене странице индекса из којих се може 
утврдити да кандидат има положене испите из психологије и педагогије; 
доказ о поседовању лиценце за рад наставника - стручног сарадника; 
уверење установе или оверену фотокопију радне књижице, као доказ о 
радном стажу у установи на пословима образовања и васпитања; доказ 
да је лице стекло средње - високо образовање на словачком језику или 
доказ да је положило испит из словачког језика са методиком по програм 
одговарајуће високошколске установе или доказ да је положило испит 
из словачког језика по програму одговарајуће високошколске установе, у 
складу са чланом 121 ставови 6-7 Закона о основама система образовања 
и васпитања; уверење о држављанству Републике Србије. Установа ће по 
службеној дужности прибавити доказ из тачке 3 став 1 члана 120 ЗОСОВ, 
а доказ о испуњености услова из тачке 2 став 1 наведеног члана ће бити 
затражен од кандидата који буде изабран, а пре закључења уговора о 
раду. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у раз-
матрање. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса слати на 
горенаведену адресу.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
“НИКОЛА ТЕСЛА”

26000 Панчево, Максима Горког 7
тел. 013/2352-615

Наставник групе предмета електротехнике
на одређено време ради замене директора за време 

првог изборног периода

УСЛОВИ: високо образовање у складу са чл. 8 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 11/09, 
52/11, 55/13, 35/15 и 68/15), Правилником о степену и врсти оборазо-
вања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и 
васпитача у стручним школама („Сл гласник - Просветни гласник“, бр. 
8/2015), Правилником о степену и врсти оборазовања наставника струч-
них сарадника и помоћних наставиика у стручним школама у подручју 
рада електротехника („Сл гласник - Просветни гласник“, бр. 8/2015), 
Правилником о врсти образовања наставника у стручним школама које 
остварују наставни план и програм огледа за образовни профил админи-
стратор рачунарских мрежа („Сл гласник - Просветни гласник“, бр 17/06 
и 23/07), Правилником о врсти образовања наставника у стручним шко-
лама које остварују наставни план и програм огледа за образовни про-
фил електротехничар мултимедија („Сл гласник - Просветни гласник“, бр 
09/07 и 17/07), Правилником о врсти образовања наставника у стручним 
школама које остварују наставни план и програм огледа за образовни 
профил електротехничар телекомуникација („Сл гласник - Просветни 
гласник“, бр 09/07 и 17/07), Правилником о степену и врсти образовања 
наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм 
огледа за образовни профил електротехничар информационих техноло-
гија („Сл гласник - Просветни гласник“, бр 9/2014). Уз пријаву потребно 
је приложити: краћу биографију са кретањем у служби, оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом високом образовању на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер специјалистичке академске сту-
дије или специјалистичке струковне студије), у складу са прописом који 
уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10.09.2005. године; оверену фотокопију додат-
ка дипломи или оверену фотокопију индекса или потврду високошколске 
установе да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом преноса бодова; доказ о адреси на 
којој станује кандидат (као доказ овог услова кандидат може доставити 
било који документ издат од надлежног органа); доказ о знању српског 
језика (ако кандидат прилаже диплому о завршеном школовању на српс-
ком језику не треба да доставља додатне доказе за овај услов). Кандидат 
који буде изабран, дужан је да пре закључења уговора о раду достави 
уверење о здравственој способности за рад са децом и ученицима. Кан-
дидати који уђу у ужи избор биће упућени на проверу психофизичких 
способности. Доказ да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања - прибавља школа. Рок за пријаву је 8 
дана од дана објављивања огласа у публикацији “Послови”. Пријаву са 
неопходном документацијом слати на горенаведену адресу. Информације 
на телефон: 013/2352-615.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
“ПАЈА МАРГАНОВИЋ”

26000 Панчево, Ослобођења 25

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова утврђених законом треба да 
испуњава и посебне услове: да је држављанин Републике Србије; да има 
високо образовање и лиценцу за наставника, педагога или психолога; 
да има високо образовање које је стекао: на студијама другог степена 
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске сту-
дије или специјалистичке струковне студије ) почев од 10.09.2005. године 
или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; кандидат 
мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина 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 најмање 5 година 
радног искуства у школи; да има физичку, психичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и учеництма; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; да зна језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад. Кандидат је дужан да уз пријаву на кон-
курс достави: оверен препис дипломе о завршеном високом образовању, 
податке о кретању у служби, уверење о положеном стручном испиту у 
звању које је утврђено по конкурсу, уверење о држављанству. Доказ о 
физичкој, психичкој и здравственој способности подноси се пре закљу-
чења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља уста-
нова након поднетих пријава. Рок за подношење пријава је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Пријаве са потпуном документацијом слати 
на горенаведену адресу.

ПОЖ АРЕВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА

„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
12233 Голубац, Рудничка 9

тел. 012/678-129, 012/638-642

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка заспослене са 
породиљског одсуства и одсуства са рада ради 

неге детета, односно до 17.02.2017. године, за рад 
у издвојеном одељењу у Кривачи - комбиновано 

одељење
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане Законом о осно-
вама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 72/09, 52/11, 
55/13, 35/15 - аутентично тумачење и 68/15) и врсту стручне спреме про-
писану Правилником о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/12 и 15/13). Уз пријаву кандидати подносе следећа докумената: 
доказ о стеченој стручној спреми (прописану врсту и степен стручне спре-
ме), уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге 
рођених. Сва документа се прилажу у оригиналу или у овереној копији. 
Овера истих не може бити старија од 6 месеци. Лекарско уверење се под-
носи пре закључења уговора о раду, психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошља-
вања, док извод из казнене евиденције прибавља школа по службеној 
дужности. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање, као 
ни копије докумената које нису оверене од стране надлежног органа. 
Пријаву са траженом документацијом послати на адресу школе.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ДРАЖА МАРКОВИЋ РОЂА“
12312 Смољинац, Маршала Тита 6

тел. 012/283-232

Директор
за мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има одгова-
рајуће образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - 
аутентично тумачење и 68/15) за наставника те врсте школе и подручја 
рада, за педагога и психолога, а чланом 8 став 2 наведног закона је пред-
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виђено да наставник и стручни сарадник јесте лице које је стекло одго-
варајуће високо образовање: а) на студијама 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; б) 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, обуку и положен 
испит за директора установе (узимају се у обзир и пријаве кандидата који 
немају доказ о похађаном прописаном програму обуке за директора и 
положеном испиту за директора установе - о лиценци за директора уста-
нове, с обзиром да још увек није у потпуности регулисана ова материја 
подзаконским актом министра, а положен испит за директора је такође 
услов за избор директора; изабрани директор који нема положен испит за 
директора, дужан је да га положи у року од годину дана од дана ступања 
на дужност); да има најмање пет година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - 
аутентично тумачење и 68/15); да има држављанство Републике Србије; 
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на 
конкурс, која треба да садржи биографске податке, податке о кретању 
у служби или радном односу и предлог плана рада за будући мандат-
ни период, кандидат за директора школе подноси: оригинал уверења о 
држављанству издатог у претходних 6 месеци или оверену фотокопију 
истог, оригинал или оверену фотокопију дипломе којом се доказује да 
има одговарајуће образовање, оригинал или оверену фотокопију лицен-
це, односно уверења о положеном стручном испиту за наставника, однос-
но 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 обра-
зовања и васпитања, да буде потписана и оверена печатом послодавца 
који издаје потврду), доказ о знању језика на којем се изводи образов-
но-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање није стечено на том 
језику односно оверена фотокопија дипломе или сведочанстава о стече-
ном средњем образовању и васпитању уколико кандидат само диплому 
о високом образовању није стекао на језику на ком се изводи образовно 
васпитни рад), узимају се у обзир и пријаве кандидата који немају доказ о 
похађаном прописаном програму обуке за директора и положеном испиту 
за директора установе - о лиценци за директора установе (с обзиром да 
још увек није у потпуности регулисана ова материја подзаконским актом 
министра а положен испит за директора је такође услов за избор дирек-
тора). Доказ о томе да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси се пре закљу-
чења уговора о раду, и то у оригиналу издатом у последњих 6 месеци или 
овереној фотокопији истог. Доказ о томе да 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 наведена у тој одредби 
закона прибавља школа. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве се неће узети у разматрање. Фотокопије докумената које нису 
оверене од стране надлежног органа неће се узимати у обзир. Пријаве са 
потребном документацијом о испуњености услова слати слати на горена-
ведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ИВО ЛОЛА РИБАР”

12220 Велико Градиште, Др Бошка Вребалова 1а
тел. 012/7662-132

Наставник разредне наставе
на одређено време до краја школске 2015/2016. 

године, ради замене запосленог привремено 
распоређеног на друге послове и радне задатке, за 
рад у издвојеном одељењу школе у Тополовнику

Наставник француског језика
ради замене одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених у 
члану 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13 и 75/14), кандидат мора да испуњава и посебне услове про-
писане чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС” бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аут. тумачење и 
68/15): поседовање одговарајућег образовања из члана 8 став 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања: одговарајуће високо обра-

зовање стечено на студијама другог степена (мастер академске, специја-
листичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по 
пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; образовање у складу са чланом 2 став 1 Правилника о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС” бр. 11/12 и 15/13) - за разредну наставу, односно 
у складу са чланом 3 став 1 тачке 3, 5, француски језик за наставника 
француског језика; поседовање образовања из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стеченог 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, а на осно-
ву члана 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања: 
наставник, васпитач и стручни сарадник који је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије или је положио испит за лиценцу или 
стручни испит, сматра се да има образовање из члана 8 став 4 Закона; 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
наведена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона; држављанство Републике 
Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом кандидати треба 
да доставе оригинале или оверене фотокопије следећих докумената који-
ма доказују да испуњавају услове конкурса: диплому или уверење о сте-
ченом одговарајућем образовању; уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; потврду високошколске 
установе да имају образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких 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 или уверење или други 
одговарајући документ о положеном испиту из педагодије и психологије 
у току студија или доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за 
лиценцу и доказ издат од одговарајуће високошколске установе о знању 
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на српском језику). Доказ о испуњености 
услова који се тиче неосуђиваности за кривична дела прибавља школа, а 
доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са учени-
цима се подноси пре закључења уговора о раду. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрање као ни копије докумената које нису 
оверене од стране надлежног органа. Пријаве слати на адресу школе, са 
назнаком „За конкурс”. Контакт телефон: 012/7662-132.

СМЕДЕРЕВО
ОШ “КАРАЂОРЂЕ”

11320 Велика Плана, Војводе Мишића 135

Наставник француског језика
са 60% радног времена, за рад у издвојеним 

одељењима у Великом Орашју, Бресју и Радовању, 
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства ради неге детета

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, 
за рад у издвојеним одељењима у Старом Селу, 

Радовању и Крушеву са 60% радног времена и за 
рад у издвојеном одељењу у Старом Селу са 30% 

радног времена
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 8 чл. 120 и чл 
121 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“ 
72/09, 52/11 и 55/13) и чл. 2 Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13) и доставе неопходне доказе о 
испуњавању услова. Поред пријаве на конкурс (са радном биографијом) 
кандидати треба да доставе и оверене фотокопије докумената, не ста-
рије од 6 месеци, којима доказују да испуњавају услове конкурса, и то: 
диплому о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат 
пре закључивања уговора, уверење да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела предвиђена чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа 
по службеној дужност. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. Пријаве се достављају лично у секретаријату школе или на 
горенаведену адресу.

Наука и образовање
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СОМБОР
ОСНОВНА ШКОЛА

”ПЕТЕФИ ШАНДОР”
25243 Дорослово, Херцег Јаноша 52

тел. 025/5862-332

Директор
на мандантни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 59, чл. 8 
став 2 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење 
и 68/15) и Правилником о ближим условима за избор директора уста-
нове образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 108/15), и то: да 
има одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог сте-
пена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о 
високом образовању, почев од 10.09.2005. године, на основним студијама 
у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10.09.2005. године, за наставника те врсте школе и подручја 
рада, за педагога или психолога; дозвола за рад, обука и положен испит 
за директора установе; најмање 5 година рада у установи након стече-
ног одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да достави: оверену 
фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању; 
оверену фотокопију лиценце (дозвола за рад) за наставника или стручног 
сарадника; потврду о 5 година радног искуства у области образовања, 
након стеченог одговарајућег образовања (фотокопија радне књижице); 
уверење о држављанству Републике Србије; извод из матичне књиге 
рођених; лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима, не старије од 6 месеци; биографију 
са кратким прегледом кретања у служби; уверење суда да против њега 
није покренута истрага, нити подигнута оптужница за кривична дела из 
надлежног суда. Изабрани директор који нема положен испит за дирек-
тора дужан је да исти положи у року од годину дана ступања на дужност. 
Школа прибавља уверење да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела наведена у условима конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве са комплетном 
документацијом доставити на горенаведену адресу, са назнаком: “Кон-
курс за избор директора школе”. Рок за подношење пријаве је 15 дана од 
објављивања у публикацији „Послови“.

СУБОТИЦА
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ
24000 Суботица, Козарачка 2а

Стручни сарадник истраживачко-иновационог 
центра

на одређено време од 3 године, са 10% радног 
времена

УСЛОВИ: дипломирани грађевински инжењер, студент докторских студија 
на студијском програму грађевинарство, који је претходне нивое студија 
завршио са укупном просечном оценом најмање 8 и који показује смисао 
за наставни рад. Кандидат поред општих услова треба да испуњава и 
услове предвиђене одредбама члана 65 Закона о високом образовању 
и члана 2 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивање 
радног односа и члана 122 Статута Грађевинског факултета Суботица.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс треба приложити: кратку биографију, 
дипломе о завршеним нивоима студирања, доказ о уписаним докторс-
ким студијама, списак научних радова, као и саме радове (у електронској 
форми). Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања. Ближе информа-
ције се могу добити на број телефона: 024/554-300. Пријаве са доказима 
о испуњености услова слати на адресу: Универзитет у Новом Саду, Грађе-
вински факултет, 24000 Суботица.

ОШ „МАТКО ВУКОВИЋ“
24000 Суботица, Руђера Бошковића 1

тел. 024/4562-573

Директор 
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које испуња-
ва прописане услове из члана 59, члана 8 став 2 и члана 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 72/2009, 
52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015) и Правилни-
ка о ближим условима за избор директора уставове образовања и васпи-
тања (“Сл. гласник РС” бр. 108/2015); да кандидат има одговарајуће висо-
ко образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања, на студијама другог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), 
по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не, за наставника основне школе, за педагога и психолога; да има дозво-
лу за рад - лиценцу; да је савладао обуку и положен испит за директора 
установе; најмање пет година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (пре 
закључења уговора о раду); доказ да кандидат није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; да има држављанство Репу-
блике Србије, да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз молбу за конкурс достави оригинал, 
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о завршеном образо-
вању, оверен препис или оверену фотокопију документа о положеном 
испиту за лиценцу, односно стручном испиту, уверење о држављанству 
РС, доказ о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад, 
потврду о радном искуству (у трајању од 5 година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања), биографију са кратким прегледом кретања у служби и предло-
гом програма рада директора школе. Уверење да кандидат није осуђиван 
за кривична дела утврђена чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања прибавља школа у складу са законом. 
Изабрани кандидат дужан је да савлада обуку и положи испит за директо-
ра ради стицања лиценце за директора на начин и у роковима које пропи-
ше министар, а у складу са чланом 59 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (министар још није прописао програм обуке и испита, 
начин и поступак полагања испита за директора). Додатне информације 
о конкурсу тражити од секретара установе. Конкурс остаје отворен 15 
дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене молбе неће се 
узети у разматрање. Молбе слати на горенаведену адресу, са назнаком: 
„Конкурс за избор директора школе“.

Педагог
на одређено време, замена одсутне запослене преко 

60 дана, до краја школске 2015/2016. године, са 
50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да има: одговарајућу стручну спрему предвиђе-
ну Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи (“Службени гласник РС - Просветни глас-
ник”, бр. 11/2012 и 15/2013); да има психичку, 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 Закона о 
основама система образовања и васпитања; да има држављанство Репу-
блике Србије; да има образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на вискошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова из праксе 
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. На основу 
члана 121 став 7 Закона о основама система образовања и васпитања, 
послове наставника и стручног сарадника, осим за ромски језик, може да 
обавља лице које је стекло средње, више или високо образовање на јези-
ку на којем се остварује образовно-васпитни рад или је положило испит 
из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: оверену 
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о држављаству 
Републике Србије, доказ да има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова - лица из 
члана 8 став 2 и 3 Закона о основама система образовања и васпитања 
или доказ да је у току студија положио испите из педагогије и психологије 

Наука и образовање

Национална служба 
за запошљавање
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или оверену фотокпију положеног стручног испита или испита за лицен-
цу и доказ о испуњености услова из члана 121 став 7 Закона о основама 
система образовања и васпитања - оверену фотокопију сведочанства, 
или дипломе да је средње, више или високо образовање стекао на језику 
на којем се остварује образовно-васпитни рад или доказ да је положио 
испит из тог језика по програму одговрајуће високошколске установе, 
кратку биографију и фотокопију личне карте. Лекарско уверење да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Проверу психофи-
зичких способности кандидата за рад са децом и ученицима извршиће 
Национална служба за запошљавање. Доказ да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља 
школа. Пријаву на конкурс слати на горенаведену адресу. Рок за под-
ношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ШАБАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈОВАН ЦВИЈИЋ”

15352 Змињак, Војводе Мишића 1
тел. 015/292-022

Наставник
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства са рада ради 
неге детета, за рад у матичној школи у Змињаку и 
у издвојеном одељењу у Петловачи, на пословима 

наставника биологије са 80% радног времена, 
наставника изборног предмета Чувари природе 
са 10% радног времена и наставника изборног 
предмета Домаћинство са 10% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном звању. Кандидат треба 
да поседује одговарајућу врсту и степен стручне спреме, сагласно Зако-
ну о основама система образовања и васпитања и Правилнику о врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи; да је 
држављанин Републике Србије; да поседује психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања; да зна језик на коме 
се остварује васпитно-образовни рад.

ОСТАЛО: Кандидат је обавезан да уз пријаву на оглас приложи доказе 
о испуњавању услова конкурса: оверену фотокопију дипломе одгова-
рајућег факултета и уверење о држављанству. Опште лекарско уверење 
прилаже изабрани кандидат приликом заснивања радног односа. Доказ 
о неосуђиваности прибавља установа. Доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима утврђује 
надлежна служба за послове запошљавања. Кандидат који је раније оба-
вио проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима 
може уз пријаву доставити податке о томе када је и где провера извр-
шена. Документација не може бити старија од шест месеци. Пријаве са 
потребним документима слати на горенаведену адресу, у року од осам 
дана од дана обајвљивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање.

ОШ „СТОЈАН НОВАКОВИЋ“
15000 Шабац, Војводе Јанка Стојићевића 38

тел. 015/334-910, 334-911

Наставник хемије
са 30% радног времена, на одређено време до 

повратка запосленог са места директора школе, а 
најдуже 4 године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да имају одго-
варајуће образовање, односно да поседују VII степен стручне спреме, 
у складу са чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник”, бр. 11/2012 и 15/2013); да имају психичку, физичку и здравствену 
способност (лекарско уверење као доказ доставља кандидат који буде 
изабран, пре закључења уговора о раду); да нису осуђивани правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља установа 
по службеној дужности); да имају држављанство Републике Србије; да 

знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (уколико одго-
варајуће образовање није стечено на српском језику, кандидат доставља 
доказ одговарајуће високошколске установе надлежне за издавање так-
вих докумената о познавању језика на коме се изводи образовно-васпит-
ни рад).

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да доставе следећа документа: 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању по 
члану 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13 и 35/15), а сходно Правилнику о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012 и 15/2013); извод из 
матичне књиге рођених; уверење о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу.

УЖИЦЕ
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. Конкурс је отворен до попуне радног места. Кандидати 
могу своје радне биографије да доставе мејлом или путем поште, на горе-
наведену адресу послодавца. Лице за контакт: Радован Гавриловић.

ОСНОВНА ШКОЛА
“БОГОСАВ ЈАНКОВИЋ”

31242 Кремна
тел. 031/3808-495

Професор географије
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског боловања
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1. да је стекао 
одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке студије или специјалистичке 
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 
10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од најмање 4 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. 
године; 1а) да испуњава услове из члана 8 став 2 и 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 52/11 и 55/13), 
односно 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 скла-
ду са ЕСПБ; кандидат треба да испуњава услове у погледу врсте стручне 
спреме предвиђене Правилником о врсти стручне спреме наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник”, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 
1/08, 4/08, 6/08, 8/08, 11/08, 2/09, 4/09, 9/09, 3/10 и 11/12); 2. да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
3. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела у члану 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
4. да има држављанство РС. Уз пријаву приложити: диплому о стеченом 
образовању (оверена фотокопија); уверење о држављанству (оверена 
фотокопија не старија од 6 месеци); доказ о испуњености услова из тачке 
1, односно 1а; доказ о испуњености услова из тачке 2 подноси кандидат 
који буде изабран, пре закључења уговора о раду; доказ из тачке 3 при-
бавља школа. Пријаве слати на адресу школе. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање.

Наука и образовање
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ОСНОВНА ШКОЛА
“ПЕТАР ЛЕКОВИЋ”

31210 Пожега, Петра Лековића 1
тел. 031/811-176

Наставник математике
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске године

УСЛОВИ: Кандидат треба да поред општих услова испуњава и посебне 
услове прописане одредбама члана 8 и члана 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 
35/15 и 68/15) и Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС” бр. 11/12, 
15/13). Уз пријаву на конкурс приложити документацију којом се доказује 
испуњеност наведених услова: диплому о стеченом одговарајућем обра-
зовању, за педагошког асистента диплому средње стручне спреме и доказ 
о завршеној уводној обуци за педагошког асистента и познавању ромског 
језика; доказ о испуњености услова из чл. 8 став 4 Закона о основама 
система образовања и васпитања; уверење о држављанству; извод из 
матичне књиге рођених. Лекарско уверење се прилаже непосредно пре 
закључења уговора о раду. Документација се доставља у овереним фото-
копијама и иста се не враћа кандидатима. Доказ о испуњености услова 
о психолошкој процени о способности за рад са децом и ученицима при-
бавља школа пре закључења уговора о раду. Уверење о неосуђиваности 
прибавља школа по службеној дужности. Пријаве доставити на адресу 
школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. 

ВАЉЕВО
МУЗИЧКА ШКОЛА

“ЖИВОРАД ГРБИЋ”
14000 Ваљево, Карађорђева 122

тел. 014/222-264

Наставник солфеђа
на одређено време до повратка одсутне запослене

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, кандидати треба 
да испуњавају услове прописане чланом 120 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања и услове прописане Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника у основној музичкој школи и Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним и уметничким школама у подручју рада 
култура, уметност и јавно информисање. Уз пријаву се подносе: доказ 
о одговарајућем образовању (диплома или уверење о стеченом одго-
варајућем образовању и доказ о поседовању образовања из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина стеченог 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, односно уверење или други одговарајући документ о положеном 
испиту из педагогије и психологије, у току студија или доказ о положе-
ном стручном испиту, односно о положеном испиту за лиценцу); извод из 
матичне књиге рођених; уверење о држављанству РС. Доказ да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима подноси се пре закључења уговора о раду. Доказ да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања 
прибавља установа.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“НЕВЕН”

14242 Мионица, Др Живорада Вишића бб
тел. 014/3421-039

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: потребно је да кандидат има одговарајуће образовање и рад-
но искуство: ако је стекао високо образовање за васпитача или стручног 
сарадника на студијама другог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) 
по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године и има најмање пет година рада у установи након стеченог 
одговарајућег образовања; ако је стекао високо образовање за васпита-
ча на студијама првог степена (основне академске, односно струковне 
студије), студијама у трајању од три године или више образовањее и има 
најмање десет година рада у предшколској установи на пословима васпи-
тања и образовања након стеченог одговарајућег образовања. Кандидат 
мора да испуњава услове прописане чланом 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања. Уз пријаву кандидати треба да доставе: 
уверење о држављанству Републике Србије, оверен препис - фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, уверење о положеном стручном испиту 
(лиценци), извод из матичне књиге рођених, потврду о дужини радног 
стажа у области образовања и васпитања, биографију са кратким пре-
гледом кретања у служби, предлог плана рада директора, уверење да 
се против кандидата не води истрага, уверење да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, доказ о 
знању језика на коме се остварује васпитно-образовни рад (осим канди-
дата који су одговарајуће образовање стекли на том језику). Доказ о нео-
суђиваности кандидата прибавља установа. Лекарско уверење о посе-
довању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом, 
односно општој здравственој способности, изабрани кандидат доставља 
пре закључења уговора о раду. Фотокопије докумената морају бити ове-
рене, а документација не старија од шест месеци. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са потребном 
документацијом слати на горенаведену адресу, са назнаком “За конкурс”, 
у року од 15 дана од дана објављивања.

ВРАЊЕ
ДОПУНА ОГЛАСА

ОСНОВНА ШКОЛА “СВЕТИ САВА”
Владичин Хан, Ђуре Јакшића бб

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 23.03.2016. године, 
допуњује се за радно место: наставник енглеског језика, тако 
што се после наведеног: у Прекодолцу са 40% радног времена, 
додаје следећи текст: за рад у подручном одељењу у Житорађи 
са 40% радног времена. У свему осталом текст конкурса остаје 
непромењен.

ЗРЕЊАНИН
ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА „9. МАЈ”

23000 Зрењанин, Народне омладине 16

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Наставник индивидуалне наставе - корективни 
рад

са 50% радног времена, на одређено време ради 
замене одсутног запосленог преко 60 дана, а 

најдуже до 31.08.2016. године
УСЛОВИ: лице које је стекло одговарајуће високо образовање за рад у 
стручним школама за ученике лако ментално ометене у развоју: 1) на 
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лица 
из става 1 тачке 1 и 2 морају да имају образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова.

ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА

Спремачица
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана
УСЛОВИ: основна школа.

ОСТАЛО: Поред општих услова за пријем у радни однос прописаних чла-
ном 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, физичку 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 основама система образовања и вас-

Наука и образовање
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питања; да има држављанство 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 образовању, а за радно место спре-
мачице оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи; 
оверену фотокопију потврде, односно уверења високошколске установе 
којим кандидат доказује да има образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Кан-
дидат који је у току студија положио испите из педагогије и психологије, 
доставља оверену фотокопију индекса или оверену фотокопију уверења 
високошколске установе о положеним испитима из педагогије и психоло-
гије. Кандидат који је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, 
доставља оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, 
односно доказа о положеном испиту за лиценцу, овај доказ достављају 
кандидати за радно место наставника индивидуалне наставе - коректив-
ни рад; оверену фотокопију уверења о држављанству; оверену фото-
копију дипломе или уверења о стеченом средњем, вишем или високом 
образовању на српском језику или оверену фотокопију уверења односно 
потврде о положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе, за радно место наставника индивидуалне наста-
ве - корективни рад. За радно место спремачице - оверену фотокопију 
доказа да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Обра-
зовно-васпитни рад у школи се остварује на српском и мађарском језику. 
Оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених. Доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима 
подноси се пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности за 
наведена кривична дела и да није утврђено дискриминаторно понашање, 
прибавља школа. Пријаву на конкурс, са подацима и важећим, однос-
но овереним фотокопијама докумената тражених у конкурсу, а којима се 
доказује испуњеност услова за пријем у радни однос на оглашено радно 
место, кандидати достављају на горенаведену адресу, са назнаком: „За 
конкурс“, путем поште или лично, у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. 

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА И ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА

“НИКОЛА ТЕСЛА”
23000 Зрењанин, Народног фронта 1

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 23.03.2016. године, 
поништава се у целости.

ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА И ТЕКСТИЛНА ШКОЛА
„УРОШ ПРЕДИЋ”

23000 Зрењанин, Стевице Јовановић 46

Наставник у подручју рада Хемија, неметали и 
графичарство

за следеће предмете: Хемијска технологија (25% 
радног времена), Загађивање и заштита тла (27% 
радног времена), Загађивање и заштита ваздуха 
(23% радног времена) и Испитивање тла, воде и 

ваздуха (25% радног времена), на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у складу са чл. 8 
став 2 Закона о основама система образовања и васпитања, стечено: а) 
на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; б) 
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да 
има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или након дипломи-
рања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова; наставник, васпитач и стручни 
сарадник који је у току студија положио испите из педагогије и психо-
логије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра 
се да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије; 
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; да има нај-

мање 15 година. Кандидат треба да испуњава услове у погледу степена 
и врсте образовања који су прописани чланом 4 Правилника о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставни-
ка у стручним школама у подручју рада Хемија, неметали и графичарство 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 21/2015), односно да је:

1. За предмет Хемијска технологија: (1) дипломирани инжењер техноло-
гије, сви одсеци и смерови осим текстилног; (2) дипломирани инжењер 
технолог, сви одсеци и смерови осим текстилног; (3) дипломирани 
инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства; (4) дипло-
мирани инжењер хемијског и биохемијског инжењерства; (5) дипломира-
ни инжењер неорганске хемијске технологије; (6) дипломирани хемичар; 
(7) дипломирани хемичар опште хемије; (8) дипломирани хемичар за 
истраживање и развој; (9) професор хемије; (10) дипломирани инжењер 
хемијске технологије, биохемијски одсек, фармацеутско-козметички 
смер; (11) мастер инжењер технологије; (12) мастер професор хемије; 
(13) мастер хемичар. 
2. За предмет Загађивање и заштита тла: (1) дипломирани инжењер 
заштите животне средине; (2) дипломирани инжењер технологије за 
инжењерство заштите животне средине; (3) дипломирани инжењер тех-
нологије, сви одсеци и смерови осим текстилног одсека и одсека за гра-
фичко инжењерство; (4) дипломирани инжењер технолог, сви одсеци и 
смерови осим текстилног одсека и одсека за графичко инжењерство; (5) 
дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењер-
ства; (6) дипломирани инжењер хемијског и биохемијског инжењер-
ства; (7) дипломирани инжењер металургије; (8) дипломирани инжењер 
металург; (9) дипломирани инжењер грађевинарства; (10) дипломирани 
инжењер геологије; (11) дипломирани инжењер пољопривреде, смер 
водопривредне мелиорације; (12) дипломирани инжењер пољопривреде 
за мелиорацију земљишта; (13) дипломирани хемичар; (14) дипломира-
ни хемичар опште хемије; (15) дипломирани хемичар за истраживање 
и развој; (16) професор хемије; (17) дипломирани физико-хемичар; (18) 
дипломирани физико-хемичар - смер заштите животне средине; (19) 
дипломирани инжењер рударства; (20) дипломирани хемичар - мастер 
контроле квалитета и управљања животном средином; (21) дипломирани 
хемичар - инжењер контроле квалитета и менаџмента животне среди-
не; (22) дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, 
фармацеутско-козметички смер; (23) мастер инжењер заштите животне 
средине; (24) мастер аналитичар заштите животне средине; (25) мастер 
професор хемије; (26) мастер хемичар, студијски програм хемија животне 
средине; (27) мастер физико-хемичар; (28) мастер физико-хемичар, сту-
дијски програм физичка хемија животне средине; (29) мастер инжењер 
пољопривреде, завршене основне и мастер академске студије на студијс-
ком програму заштита животне средине у пољопривреди, односно мели-
орација земљишта; (30) мастер инжењер геологије, завршене основне и 
мастер академске студије по студијском програму инжењерство заштите 
животне средине, односно хидрогеологија; (31) мастер инжењер рудар-
ства, завршене основне и мастер академске студије на студијском програм 
инжењерство заштите животне средине и заштите на раду; (32) мастер 
инжењер грађевинарства, завршене основне и мастер академске студије 
у области грађевинског инжењерства, на студијском програму, односно 
модулу: хидротехника и водно-еколошко инжењерство или хидротехника 
и водно-еколошко инжењерство околине, односно хидротехника. 
3. За предмет Загађивање и заштита ваздуха: (1) дипломирани инжењер 
заштите животне средине; (2) дипломирани инжењер технологије за 
инжењерство заштите животне средине; (3) дипломирани инжењер 
технологије, сви одсеци и смерови осим текстилног; (4) дипломирани 
инжењер технолог, сви одсеци и смерови осим текстилног; (5) дипло-
мирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства; 
(6) дипломирани инжењер хемијског и биохемијског инжењерства; (7) 
дипломирани инжењер хемије - аналитички смер; (8) дипломирани 
инжењер хемије - биооргански смер; (9) дипломирани хемичар; (10) 
дипломирани хемичар опште хемије; (11) дипломирани хемичар за истра-
живање и развој; (12) професор хемије; (13) дипломирани физико-хеми-
чар; (14) дипломирани физико-хемичар - смер заштите животне средине; 
(15) дипломирани инжењер металургије; (16) дипломирани метеоролог; 
(17) дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, 
фармацеутско-козметички смер; (18) мастер инжењер заштите животне 
средине; (19) мастер аналитичар заштите животне средине; (20) мастер 
инжењер технологије; (21) мастер инжењер металургије; (22) мастер 
метеоролог; (23) мастер професор хемије; (24) мастер хемичар, студијски 
програм хемија животне средине; (25) мастер физико-хемичар; (26) мас-
тер физико-хемичар, студијски програм физичка хемија животне среди-
не. 
4. За предмет Испитивање тла, воде и ваздуха: (1) дипломирани инжењер 
заштите животне средине; (2) дипломирани инжењер технологије за 
инжењерство заштите животне средине; (3) дипломирани инжењер 
технологије, сви одсеци и смерови осим текстилног; (4) дипломирани 
инжењер технолог, сви одсеци и смерови осим текстилног; (5) дипло-
мирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства; 

Наука и образовање
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(6) дипломирани инжењер хемијског и биохемијског инжењерства; (7) 
дипломирани грађевински инжењер; (8) дипломирани инжењер грађе-
винарства; (9) дипломирани инжењер геологије; (10) дипломирани 
инжењер пољопривреде за мелиорацију земљишта; (11) дипломирани 
биолог - еколог; (12) дипломирани биолог, смер заштита животне сре-
дине; (13) дипломирани биолог за екологију и заштиту животне среди-
не; (14) дипломирани еколог за заштиту животне средине; (15) профе-
сор екологије - заштита животне средине; (16) дипломирани хемичар; 
(17) дипломирани хемичар опште хемије; (18) дипломирани хемичар за 
истраживање и развој; (19) професор хемије; (20) дипломирани физи-
ко-хемичар; (21) дипломирани физико-хемичар - смер заштите живот-
не средине; (22) дипломирани грађевински инжењер за хидротехнику; 
(23) дипломирани метеоролог; (24) дипломирани хемичар - мастер кон-
троле квалитета и управљања животном средином; (25) дипломирани 
хемичар инжењер контроле квалитета и менаџмента животне средине; 
(26) дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијски одсек, 
фармацеутско-козметички смер; (27) дипломирани биолог, група биоло-
гија и екологија; (28) мастер инжењер заштите животне средине; (29) 
мастер аналитичар заштите животне средине; (30) мастер биолог; (31) 
мастер еколог; (32) мастер професор биологије; (33) мастер професор 
екологије; (34) мастер биолог - еколог; (35) мастер професор екологије и 
заштите животне средине; (36) мастер професор биологије и географије; 
(37) мастер инжењер технологије; (38) мастер метеоролог; (39) мастер 
професор хемије; (40) мастер хемичар, студијски програм хемија живот-
не средине; (41) мастер физикохемичар; (42) мастер физикохемичар, сту-
дијски програм физичка хемија животне средине; (43) мастер инжењер 
пољопривреде, завршене основне и мастер академске студије на студијс-
ком програму заштита животне средине у пољопривреди, односно мели-
орацију земљишта; (44) мастер инжењер рударства, претходно заврше-
не основне академске студије, студијски програм инжењерство заштите 
животне средине и заштите на раду; (45) мастер инжењер грађевинар-
ства, завршене основне и мастер академске студије у области грађевин-
ског инжењерства, на студијском програму, односно модулу: хидротехни-
ка и водно-еколошко инжењерство или хидротехника и водно-еколошко 
инжењерство околине, односно хидротехника. Лице из подтач. (30)-(36) 
мора имати претходно завршене основне академске студије биологије, 
екологије или двопредметне студије биологије и географије. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да достави следеће 
доказе: оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом одгова-
рајућем образовању; оверену фотокопију потврде, односно уверења 
високошколске установе којим доказује да има образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова; уколико је кандидат у току студија положио испите из педаго-
гије и психологије - доставља оверену фотокопију индекса или оверену 
фотокопију уверења високошколске установе о положеним испитима из 
наведених предмета; уколико кандидат има положен стручни испит или 
испит за лиценцу - доставља оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, односно доказ о положеном испиту за лиценцу; оверену 
фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; оверену фотоко-
пију дипломе или уверења о завршеној средњој, вишој или високој струч-
ној спреми на српском језику или оверену фотокопију потврде којом се 
доказује да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе; оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених. Доказ о неосуђиваности за наведена кривична дела и да није 
утврђено дискриминаторно понашање, прибавља школа. Доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима подноси 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Пријаву на конкурс, са 
подацима и важећим, односно овереним фотокопијама докумената тра-
жених у конкурсу, а којима се доказује испуњеност услова за пријем у 
радни однос на оглашено радно место, кандидати достављају на адресу: 
Хемијско-прехрамбена и текстилна школа „Урош Предић”, 23000 Зрења-
нин, Стевице Јовановић 46, путем поште или лично, у року од 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве се неће разматрати. 

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
„МИХАЈЛО ПУПИН”

Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб

Наставник у звање доцента за ужу научну 
област Индустријско инжењерство у 

експлоатацији нафте и гаса
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Услови за звање доцента: доктор техничких наука, способност 
за наставни рад, који има научне, односно стручне радове објављене у 
научним часописима или зборницима, са рецензијама, члан 64 Закона о 

високом образовању. Пријаве са прилозима (докази о испуњавању усло-
ва конкурса, биографија, оверене фотокопије диплома о одговарајућем 
академском и стручном звању, списак објављених научних и стручних 
радова, књиге и сами радови подносе се факултету у року од 8 од дана 
објављивања у публикацији „Послови”, на горенаведену адресу, са наз-
наком „За конкурс“. Контакт телефон: 023/550-501.

Посао се не чека, посао се тражи
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Како се припремити за посету сајму запошља-
вања?

На сајму запошљавања се остварује непосредан 
контакт послодаваца и лица која траже запослење. 
Кандидати прикупљају информације о потенцијалним 
послодавцима, имају могућност да поднесу пријаве за 
запослење и обаве краће разговоре са већим бројем 
послодаваца. Реците свом саветнику да сте заинтере-
совани за учешће на сајму запошљавања, како би вас 
могао обавестити о датуму и месту одржавања.

Постоји могућност да дођете до посла управо то-
ком сајма и зато је важно да се добро припремите за 
разговор са послодавцима и за могућа питања (о мо-
гућностима запослења, описима радних места, квали-
фикацијама које траже код кандидата и слично). Први 
утисак је веома важан, како би вас послодавац запам-
тио. 

Креирајте једноминутну личну рекламу. Ваша 
реклама треба да у неколико реченица садржи: лич-
не податке, квалификације и досадашња постигнућа, 
специјалне способности и вредности по којима се раз-
ликујете од осталих кандидата и један до два конкрет-
на примера која би илустровала начин на који можете 
допринети развоју пословања.

На сајам понесите више примерака свог CV-a. 
Пријавите се на штанду за регистрацију и узмите 
списак послодаваца - учесника. Пронађите штандове 
послодаваца које намеравате да посетите. Прво посе-
тите штандове који вас највише интересују.

При сусрету са послодавцем будите љубазни, 
представите се, објасните зашто сте баш њих изабрали, 
покажите интересовање, на питања одговарајте јасно, 
директно и учтиво, узмите брошуре или информатив-
ни материјал који се налази на штанду, а на крају се 
захвалите послодавцу на посвећеном времену.

Након сајма пошаљите писмо захвалности или 
контактирајте телефоном послодавце са којима сте 
разговарали. Предложите разговор о вашем запослењу 
и по договору пошаљите свој CV. 

Како оставити добар утисак на разговору са 
послодавцем?

Интервју за посао даје послодавцу и лицу које 
тражи посао прилику да сазнају више један о друго-
ме. Дакле, комуникација би требало да се одвија у оба 
смера равноправно. Важно је да изнесете најбитније 
податке о себи, али и да послодавац има довољно вре-
мена да постави питања, како би употпунио слику о 
вама и поред тога навео важне информације о свом 
предузећу. Вештине комуникације, неопходне да бисте 
били успешни на разговору за посао, могу се научити 
и усавршавати вежбањем.

ПРВИ УТИСАК ЈЕ НАЈВАЖНИЈИ
Прикупите информације о послодавцу: чиме се 

бави, које производе или услуге пружа, ко су корисни-
ци, странке, каква је развојна политика послодавца/
установе, каква је конкуренција, радни услови, како 
је организовано радно време, који је распон плата, по-
стоје ли и каква су правила одевања...

Утврдите тачну локацију где се послодавац нала-
зи (како до њега можете стићи и колико времена вам 
је потребно). Обуците се пословно и уредно. Крените 
на састанак раније, како бисте стигли на време. Наору-
жајте се оптимизмом, самопоуздањем и стрпљењем.

Припремите неколико примерака радне био-
графије и остала документа, као и питања која ћете 
поставити послодавцу. Не заборавите да је први ути-
сак веома важан. Трудите се да делујете самоуверено, 
прибрано и организовано. Поздравите саговорника 
осмехом.
Током интервјуа придржавајте се златних правила:
• На сва питања одговарајте у позитивном тону. 
• Избегавајте да критикујете претходни посао, посло-

давца или шефа.
• Избегавајте да своју заинтересованост за посао 

објашњавате жељом за већом зарадом, краћим рад-
ним временом и слично.

• Одговарајте директно, прецизно, не скрећите са 
теме.

• Објасните како ваше компетенције могу допринети 
развоју пословања, дајте примере који илуструју 
ваше предности и јаке стране.

• Слушајте пажљиво и активно: важно је шта је посло-
давац рекао, као и на који начин је то рекао, пратите 
његове реакције. 

• Трудите се да одржавате контакт очима са свима 
присутним.

• Не заборавите на осмех, јер сте на добром путу ка 
запослењу.

Када вас саговорник пита: „Имате ли питања?“, 
свакако питајте. Погледајте списак питања која сте 
припремили. Поставите она на која нисте добили од-
говор током разговора и која вам делују најзанимљи-
вије. Постављањем питања показујете заинтересо-
ваност и ентузијазам, труд који сте уложили да се 
информишете о послодавцу, активност и озбиљност у 
проналажењу правог посла. 

На крају разговора захвалите свим присутнима 
на времену које су вам посветили и изјавите још јед-
ном да сте заинтересовани за посао. У року од неколи-
ко дана после разговора пошаљите писмо у коме ћете 
се захвалити.

ПИТАЛИ СТЕ НАС...
Адреса:

Послови - Национална служба
за запошљавање

Гундулићев венац 23-25/IV, 11000 Београд
e-mail: novine@nsz.gov.rs
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Више од 50.000 људи моћи ће да рачуна на потпуну заштиту. Несхватљиво да 
два радника раде на истом радном месту, а немају иста права и обавезе
„Закон о агенцијама које се баве упућивањем на прив-

ремени рад код послодаваца биће један од првих закона који 
ће бити донет после избора“, изјавио је министар за рад, запо-
шљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин, 
истичући да се што пре морају заштитити права више од 
50.000 људи ангажованих преко агенција.

Вулин је у Палати „Србија“ отворио први састанак радне 
групе за припрему радне верзије закона који ће уредити рад 
преко агенција за привремено запошљавање, односно пи-
тање такозваног уступања и лизинга радне снаге.

„Несхватљиво је да два радника раде на истом радном 
месту, а немају иста права и обавезе, нити су плаћени на исти 
начин за свој рад, нити их држава штити на исти начин“, на-
гласио је Вулин. Како каже, преко највећих агенција ангажо-
вано је око 12.000 људи, али је преко мањих агенција и оних 
којима то није основна делатност ангажовано далеко више 
људи и процењује се да тај број превазилази 50.000.

„Више од 50.000 људи ће моћи да рачуна на потпуну 
заштиту и да каже да је начин на који је засновао однос мање 
важан од права које ће остваривати кроз радни однос“, рекао 
је Вулин.

„Да нема трговине људским радом и да нема рата це-
нама у том смислу, већ да буде борба са квалитетом радни-
ка које ћете понудити и тако се изборити, а не дампингом. 
Поставићемо јасна правила на који начин можете да се ба-
вите запшљавањем људи код другог послодавца“, истакао је 
Вулин.

Вулин је додао да и себе криви што тај закон није већ 
донет, односно што то није регулисано кроз Закон о раду.

Извршни секретар Гранског синдиката „Независност“ 
Злата Зец рекла је да је та синдикална организација била 
раније против, јер су сматрали да ову област треба регули-
сати посебним законом, али и због бројних лоших примера 
у пракси.

„Сматрали смо да се жели озаконити нешто што се већ 
незаконито одвија путем лизинга радне снаге. Та резерва је 
присутна и данас, али смо дошли до закључка да је, ипак, 
боље да то на неки начин правно регулишемо“, казала је Зец. 
Она је поручила да је крајње неприхватљиво да за исти посао 
два човека имају различита примања и до 100 одсто.

Представник СССС Вељко Милошевић рекао је да је 
реч о потпуно обесправљеним радницима, јер имају најниже 
зараде, чак испод минимално утврђене у Србији, као и да не-
мају топли оброк, регрес, надокнаду за превоз и друго.

АКТУЕЛНО   Закон о агенцијама уредиће питање такозваног уступања и лизинга радне снаге

БЕЗ ТРГОВИНЕ ЉУДСКИМ РАДОМ

КАКО ПОКРИТИ СКРИВЕНО ТРЖИШТЕ РАДА
Клуб за тражење посла у Ваљеву ради већ 11 година

Клуб за тражење посла је једна у низу мера активне 
политике запошљавања. Заснива се на идеји да постоји тзв. 
„скривено тржиште рада“, односно понуда слободних посло-
ва и ван огласа, до којих се долази директним контактима 
са послодавцима, путем интернета, новина, сајмова, директ-
ним посредовањем, кроз пројекте...

За једанаест година рада, кроз Клуб за тражење посла 
при Филијали Ваљево НСЗ тренинг је прошло 1.930 неза-
послених лица и 75 студената, организовано је 187 група и 
7.200 сати интерактивног рада. Запослено је 30,24 одсто кан-
дидата, 12,30 је радно ангажовано преко уговора о волонти-
рању, уговора о делу и уговора о привременим и повременим 
пословима, а 9,50 одсто кандидата је наставило даље школо-

вање, 340 кандидата волонтерски је учествовало на сајмови-
ма запошљавања, градским манифестацијама и активности-
ма сарадње са социјалним партнерима.

Рад у Клубу је усмерен ка мотивацији тражилаца запос-
лења и промени става - да се посао тражи, а не чека. Подс-
тиче се преузимање иницијативе и одговорности, развија са-
мопоуздање и флексибилност у случају неуспеха у тражењу 
посла. При томе је од изузетног значаја ефекат групне дина-
мике, који се манифестује кроз размену искустава и инфор-
мација. Кандидати истичу да су мотивисанији и активнији 
због рада у групи. Размена информација и искустава чини 
их реалнијим у самопроцени, сигурнијим у кореспонденцији 
и при разговору са послодавцима.

Од посебног значаја је гостовање послодаваца и 
стручњака у Клубу за тражење посла, који су пренели своја 
искуства и сазнања о тржишту рада, о пословном бонтону, 
корпоративној култури и имиџу, систему управљања квли-
тетом, вештинама, знањима, о потреби целоживотног учења 
и слично.

На основу једанаестогодишњег искуства, са сигурношћу 
се може рећи да је Клуб за тражење посла у Филијали Ваље-
во врло ефикасна мера НСЗ. Послодавци су задовољни јер 
веома брзо долазе до добро припремљених и мотивисаних 
кандидата, а незапослени мењају ставове у погледу тражења 
посла, преузимају иницијативу, успешније долазе до великог 
броја информација и активније учествују у локалној зајед-
ници. Рада Севић
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КУРС НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА
За 39 ученика Медицинске школе на Звездари

Сада постоји јак мотив - обезбеђен посао, па су ђаци спремни да немачки уче свакодневно

Интересовање страних инвеститора за спортско-рекреативни комплекс на језеру у Реснику. 
Простор некадашњих индустријских гиганата изазов за браунфилд инвестиције

Један од најпосећенијих сајмова запошљавања у Србији 
одржан је у Раковици, 5. марта. Какви су утисци питамо 
председника Градске општине Раковица Владана Ко-
цића.
- Сајам запошљавања заједно су организовали Градска 

општина Раковица, Национална служба за запошљавање и 
Опште удружење приватних послодаваца Раковице. Сајам 
не само да је испунио, већ и превазишао наша очекивања. 
На сајму је 29 послодаваца понудило 427 радних места, тако 
да је велики број суграђана коначно дошао до посла. Про-
цењујемо да је више од 3.000 људи посетило сајам. Још више 
нас обрадовао велики број послодаваца који су се пријавили 
за учешће. То значи да наши приватни предузетници про-
ширују послове и да имају потребу за новим радницима. Мо-
рам да истакнем да овај сајам не би био тако успешан да није 
одличне сарадње са НСЗ и Општим удружењем приватних 
послодаваца Раковице. Показали смо како се уз добру са-
радњу различитих државних институција и удружења могу 
постићи изванредни резултати - каже председник Градске 
општине Раковица Владан Коцић.

Шта Општина Раковица предузима на смањењу не-
запослености?

Велики број наших акција на том плану спроводимо 
у координацији са НСЗ. Осим Сајма запошљавања, у нашој 
општини су у више наврата организоване обуке за младе 
предузетнике, обраћајући посебну пажњу на Роме, као со-
цијално најугроженију популацију. Општина је определи-
ла и уредила просторије месне заједнице на Видиковцу за 
будући „Џоб клуб“. Скупштина ГО Раковица ће на првом 
следећем заседању усвојити и Локални акциони план запо-
шљавања, који је рађен у сарадњи са Националном службом 
за запошљавање. Општина је и сама у више наврата орга-
низовала бесплатне школе и обуке, на којима су грађани 
могли да стекну нова знања и тако постану конкурентнији 
на тржишту рада. Истовремено, свакодневно радимо на томе 
да побољшамо пословну климу у Раковици. Већ дуже време 
успешно ради Канцеларија за брзе одговоре, која је на услузи 
свима који желе да покрену или прошире постојећи бизнис. 
Дан пре Сајма запошљавања, у сарадњи са Привредном ко-
мором Београда отворили смо и Шалтер за предузетништво, 

где ће привредници на једном месту добити све информа-
ције које их интересују. 

Како у будућности смањити број незапослених?
Дуже време радимо на реализацији планова који ће 

довести до значајног повећања запослености. Два капитал-
на плана односе се на пројекат „Раковица на обилазници“, 
односно изградњу пословно-комерцијалне зоне на делу 
обилазнице око Београда који пролази кроз Раковицу и на 
изградњу спортско-рекреативног комплекса на језеру у Рес-
нику. За оба пројекта у току је израда Плана детаљне регу-
лације, који је неопходан да се локације припреме и понуде 
инвеститорима. Колико је битан пројекат „Раковица на оби-
лазници“, најбоље илуструје податак да је град Београд зва-
нично уврстио ову локацију у „Водич за инвеститоре“. 

Раковица постаје и туристичка дестинација ?
Веома битан је пројекат изградње спортско-рекреати-

вног комплекса на језеру у Реснику, где већ постоји огромно 
инетересовање страних инвеститора, који чекају завршетак 
урбанистичких планова за ту локацију. Осим тога, имамо 
и простор некадашњих индустријских гиганата, где наме-
равамо да привучемо браунфилд инвестиције. Уз све то, 
промовишемо Раковицу као нову туристичу дестинацију 
Београда. Једини у Београду имамо међународни карневал, 
на нашој територији су природна богатства - Кошутњак, Топ-
чидер, Миљаковачка шума, имамо манастир Раковицу, кул-
турно-историјске споменике. Трудимо се да искористимо све 
потенцијале Раковице.

У Медицинској школи на Звездари тек неколико ђака 
учи немачки. Много више њих пријавило се на плаћени курс 
немачког језика који почиње ускоро, чак 39 ученика. Имају 
јак мотив, односно обезбеђен им је посао у Немачкој, па су 
спремни да уче свакодневно, до средине септембра. Све 
трошкове сноси немачка организација.

Школа је само посредник, родитељи су упознати, одр-
жан је родитељски састанак са представницима ове орга-
низације. Сви родитељи су потписали сагласност да њихова 
деца крену на курс немачког, а оног тренутка када крену у 
Немачку они више нису ђаци школе.

На курс немачког могли су да се пријаве само ученици 
четврте године, међутим, распитивали су се и они који су 
одавно завршили ову школу, јер се осим посла у Немачкој по 
завршетку курса одмах добија и лиценца.

Јована Крстић је ученица треће године, али већ је раз-
говарала са родитељима.

- Научи се језик, упозна се Немачка, види се како се 
ради у другим државама и скроз је у реду што је пет година 
загарантован посао, па ако ти се не свиђа можеш да се вра-
тиш - каже Јована.

У Немачкој једна медицинска сестра у болници негује 
пет пацијената, а у старачком дому води бригу о само јед-
ном кориснику. На састанку са представницом немачке ор-
ганизације родитељи су много тога хтели да сазнају - од тога 
када ће почети да се учи језик до тога колика су примања.

Плате медицинских сестара у Немачкој су од 1.200 до 
1.500 евра. Савезна агенција за запошљавање Немачке и 
НСЗ Србије 2013. потписале су споразум о привременом 
запошљавању наших радника, који се пре свега односи на 
медицинску струку.

АКТУЕЛНО   Сајам запошљавања у Раковици превазишаo сва очекивања

НОВИ ЖИВОТ СТАРИХ ФАБРИКА

Никола Симић
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МИ И ЕВРОПА    Бањски туризам у Словенији даје резултате, а томе доприноси и што се
у бањама ради 12 месеци - нема сезоне

СЛОВЕНЦИ ХОЋЕ СРПСКЕ БАЊЕ  
„Овај неоткривени и неразвијени драгуљ Србија мора што пре надоградити. Када осмислите 

садржај бања, приватизација ће доћи сама“, сматра словеначки министар за привредни развој 
и технологију Здравко Почивалшек

Словенци су веома заинтересовани да улажу у бањски 
туризам у Србији, који је великог потенцијала, пору-
чио је словеначки министар за привредни развој и 
технологију Здравко Почивалшек, који каже да су 

српске бање неоткривени драгуљ.
„Ми смо спремни да подржимо српске бање и тако што 

бисмо учествовали кроз know how за њихов развој, али и на 
пољу инвестиција. Знамо да има улагача који су спремни да 
инвестирају у развој српских бања, јер је то нови продукт за 
здравље људи“, рекао је словеначки министар за „Танјуг“, до-
дајући да је о томе разговарао са српским ресорним колегом 
Расимом Љајићем.

Почивалшек је навео да се просечна старост становништ-
ва диже у целој Европи, у Словенији па и у Србији, и објаснио 
да људи у 60-тим годинама, који су ситуирани, знају да мо-
рају сами да улажу у своје здравље.

„Зато ће они који први повежу природне факторе и 
знање направити корак напред“, рекао је Почивалшек и 
скренуо пажњу да Словенија има две милијарде евра при-
хода на страним тржиштима, што је 12,7 одсто БДП-а, 40 од-
сто извоза услуга и осам одсто укупног извоза. Бање у томе 
учествују са готово 40 одсто.

„Бањски туризам у Словенији даје резултат, а томе до-
приноси и што се у бањама ради 12 месеци - нема сезоне. 
Овај неоткривени и неразвијени драгуљ Србија мора што пре 
надоградити“, истиче Почивалшек, додајући да би требало 
покушати с приватизацијом 30 и нешто бања и Србији, али 
најпре осмислити садржај.

„Када осмислите садржај тих бања, приватизација ће 
доћи сама“, сматра словеначки министар.

     
Профит од 100 милијарди долара

   Статистика каже да више од 150 милиона људи у све-
ту ужива у благодетима здравственог туризма, који 
бележи профит већи од 100 милијарди долара. Сваки 
двадесети Британац спреман је да отпутује у иностран-
ство у потрази за одговарајућом здравственом услугом. 
Потребе поклоника здравственог туризма на прави на-
чин су, чини се, разумели Мађари, који у овом сегменту 
туризма бележе раст од осам одсто, али и Италијани, с 
обзиром да удео здравственог туризма у укупном бру-
то домаћем производу Италије достиже чак 18 одсто. У 
светском БДП-у туризам учествује са девет одсто, а у из-
возу са шест одсто. Словенија је искористила такорећи 
максимално, потенцијал од 87 термалних извора и у том 
погледу могла би да се упореди са Мађарском, Ислан-
дом и Јапаном. 

     
Лековита својства знају само мештани

   Са више од 1.000 извора термоминералних вода, бањски 
туризам би у Србији требало да цвета. Статистика, међу-
тим, показује да су ствари далеко од тога. Упркос не само 
бројности извора, већ и чињеници да су бање у Србији 
по много чему изузетне (па између осталог и по најква-
литетнијем пелоиду и најтоплијим изворима), туриста 
ни изблиза нема толико. Странци углавном ни не стигну 
да се информишу о предностима које наших педесетак 
регистрованих бања пружа, а домаћи туристи (или неки 
од 55.000 пацијената колико годишње лекари пошаљу у 
овдашње бање) све чешће хрле у мађарске и словеначке 
бањске центре, и то из само једног разлога - зато што су 
далеко боље уређени.
   Позитиван пример је бања Горња Трепча. Откад је при-
ватизована, нови власник је направио такву рекламну 
кампању да се посета овом месту удвостручила, па је ова 
бања прави пример складног увезивања услуга и кому-
никације са медијима, што свакако мањка овдашњим 
бањама. Значајна улагања довела су до изванредних ту-
ристичких показатеља и готово пуне искоришћености и у 
Аранђеловцу (захваљујући хотелу „Извор“), Врднику (хо-
тел „Premier Aqua“) затим у Пролом и Луковској Бањи, где 
је дошло до приметног улагања у смештајне капацитете, 
али и развој додатних туристичких садржаја (манифеста-
ције, велнес и спа програми, аква-паркови).
   Сасвим супротан пример је Врањска Бања, која и зва-
нично има најтоплију лековиту минералну воду у Европи. 
Вода температуре од 94 до чак 123 степена, капаците-
та 140 литара у секунди, избија на површину земље из 
десетак извора. Иако је Врањска Бања једна од ретких 
краљевских бања у Србији (у њој се од 1914. године лечио 
и Краљ Петар I Карађорђевић, чија се када и данас чува 
и користи), запослени у специјалној болници активности 
обављају у згради изграђеној 1888. године, а са градњом 
новог хотела у овој бањи стало се још крајем још 70-их. До 
бање је сада тешко и доћи, с обзиром да је због изградње 
Коридора 10 затворен излаз са ауто-пута, па се стиже 
старим путем, преко 13 километара удаљеног Врања и 
околних села.
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За неверне Томе првобитно не-
могућа мисија од 10.000 регис-
трованих пољопривредника на 
првом специјализованом сајту у 

Србији за продају домаћих животиња 
„Фармиа“, на којем се спајају произ-
вођачи и купци стоке, ових дана постаје 
стварност и уједно најлепша нового-
дишња вест за Милоша Милића (26).

Мада је са својим пословним парт-
нером Срђаном Ступаром (36) успео 
да оформи тим и запосли још деветоро 
младих људи у компанији, да привуче 
чак девет инвеститора из целог света 
да уложе новац у њихове идеје, да до-
бије поверење пољопривредника из 
српских села и прошири бизнис и ван 
граница наше земље, Милош као ос-
нивач и директор сматра да је рано да 
каже да је успешан. Задовољан је оним 
што је до сада урадио, али испред себе 

види још много изазова и учења. При-
знаје да је невероватно упоран, као и да 
не прође дан а да не направи грешку, да 
нема страх од неуспеха.

Ово је можда једина интернет плат-
форма на свету у којој свака понуда 
има фотографију, детаљан опис и цену.

- Ми спајамо фармере и купце, од-
носно помажемо пољопривредницима 
да пласирају своје животиње ширем 
кругу потенцијалних купаца, а купци-
ма да на лакши и бржи начин пронађу 
одговарајуће животиње. Тржиште сто-
ком у Србији веома је нетранспарентно, 
јер људи тргују у затвореним кругови-
ма, па остаје много простора за накуп-
це. Пољопривредници добијају далеко 
мање пара за животиње, а постоји и 
велики недостатак информација када 
је о ценама, раси и квалитету стоке 
реч. Наша идеја је да крајњи купци и 
крајњи продавци тргују по стварним 
тржишним ценама, а радимо и на њи-
ховој едукацији. Циљ је да комплетно 

дигитализујемо процес купопродаје, 
али смо свесни да се у Србији то неће 
десити у блиској будућности - искрен је 
Милош.

Како је настала „Фармиа“?
- У компанији у којој сам радио 

упознао сам се са Срђаном, првим за-
посленим у тој америчкој фирми. Мене 
је у међувремену поново почела да 
копка мисао као и на претходна чети-
ри радна места: да желим више и да 
хоћу да покренем свој бизнис - прича 
Милош.

Путовали су пословно у Мајами и 
Мексико, месецима размишљали о но-
вим пројектима, да би Милошу после 
посете пријатељима који су гајили ја-
годе у Крушевцу, док је размишљао 
како да им помогне у продаји мимо 
локалних хладњача компанија које 
диктирају цене, пало на памет да поку-
ша продају стоке на интернету, попут 
аутомобила.

- Имао сам искуства, јер смо у по-
родици продавали на пијаци нашу ја-
гњад, бикове и свиње - сећа се Милош, 
који је знао да је велика могућност пред 
њим.

Септембра 2013. године изнајми-
ли су канцеларију, дотерали је и по-
сле редовног посла тамо се састајали 
да разрађују своју мисију. Имали су 
идеје и вољу, али не и новац, због чега 
су направили пројекат и пријавили се 
за акцелераторски програм у једном 
од бугарских инвестиционих фондова. 
Нашли су саветнике, ветеринара који је 
Милоша провео кроз кланице и фарме у 
Македонији и професора сточарства са 
Пољопривредног факултета. Закупили 
су интернет домен, одредили име „Фар-
миа“ (Милошу је то била асоцијација на 
дечји филм „Нарниа“) и 9. јануара 2014. 
дали отказе, а два дана касније пресе-
лили се у Софију. Њихов први финан-
сијер, интернационални фонд, до сада 
је инвестирао 140.000 евра, а укупна 

инвестиција из више рунди је 225.000 
евра.

Почетак његове каријере није био 
једноставан и лак.

- Завршио сам средњу школу сме-
ра машински техничар за компјутерско 
конструисање и од тренутка када смо 
добили први рачунар почиње моје ин-
тересовање за ту област. Основао сам 
студио за игрице са другаром Дејаном, 
а прича о нама као ауторима прве 3Д 
игрице била је чак и у „Плеј магазину“.

- Бака ми је 2008. године дала 
3.000 динара и ја сам се са две црне 
торбе из Неготина преселио у Београд. 
Учланио сам се у студентску задругу, 
прво фарбао челичне конструкције, а 
онда у Херцег Новом монтирао бину за 
фестивал „Сунчане скале“. Радио сам 
по 12 сати, а новац сам једино трошио 
увече на једну кока-колу од 1,10 евра. 
Преко интернета сам уписао прву ИТ 
академију, иако нисам имао новац за 
њу - присећа се тинејџерских дана.

Са 600 евра у џепу вратио се код 
тетке у престоницу, слао биографију 
бројним фирмама, али се на крају ипак 
запослио као магационер. Срећа му 
се осмехнула и Милош добија посао у 
фирми за развој дигиталних рендгена, 
након чега се ређају нови послови, све 
до оснивања „Фармие“.

- Увек сам био окружен врло памет-
ним људима, од којих нисам учио само 
о технологији, већ и о приступу послу и 
животу. Тако је данас и са мојим тимом. 
Циљ ми је да они могу да раде без мене 
и да буду потпуно независни. Сматрам 
да човек сам по себи нема вредност као 
кад је део тима. Моји запослени морају 
стално да напредују и да уче нове ст-
вари. Неуспех је нормална ствар и ја их 
чак гурам да га направе, како би схва-
тили да то није ништа страшно - завр-
шава Милош Милић.

МОЈ ПУТ   Милош Милић, власник првог специјализованог сајта у Србији за продају 
домаћих животиња

НЕ ПРОЂЕ ДАН А ДА НЕ НАПРАВИМ ГРЕШКУ
Продају стоке пренео на интернет и запослио 10 младих. Готово 10.000 регистрованих 

пољопривредника на сајту

Н.Благојевић, www.pricesadusom.com



   |  Број 667 | 30.03.2016. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs46 

Око 90 одсто од укупно 67 милиона људи у свету који раде као послуга у домаћинствима нема приступ социјалној 
заштити, а у најтежој ситуацији су мигранти, саопштила је Међународна организација рада (МОР). Рад у домаћинству 
је још увек изузетно потцењен и незаштићен, наводи се у извештају МОР-а, а преноси агенција „Франс прес“. „Када 
неко од чланова послуге остари или се повреди, обично буде отпуштен, остајући без пензије или адекватне финан-

сијске помоћи“, изјавила је шефица МОР-овог одељења за социјалну заштиту Изабел Ортиз.
Жене су, како се наводи у извештају, најизложеније оваквим праксама, будући да чине око 80 одсто кућне послуге у 

свету. У Италији око 60 одсто послуге у домаћинствима нема право на социјални систем заштите, исто важи и за 30 одсто 
радника у Француској и Шпанији, док је најмањи приступ социјалној заштити у земљама у развоју.

„За мигранте који траже посао као послуга заштита на раду је нарочито ретка“, наводи се у извештају и додаје да обез-
беђивање социјалне заштите за ове раднике представља велики изазов.

ГОРЕ - ДОЛЕ   Упозорење Међународне 
организације рада

Око 90 одсто од укупно 67 милиона људи у свету 
који раде као послуга у домаћинствима нема 

приступ социјалној заштити

„Нећу да проведем пола живота очекујући да се отвори слободно место за мене. Уверење о положеном 
стручном испиту издато је тако да се из њега не може схватити јесам ли мушкарац или жена“, каже 

Маринић. Ирци нуде сигуран посао и недељну плату од 1.000 евра

КУЋНА ПОСЛУГА 
БЕЗ ЗАШТИТЕ

Прва хрватска мушка бабица, Иван Маринић, због 
немогућности да добије посао у струци одлучио је да 
спакује кофере и да крајем марта оде у Ирску. Тамо 
га чека све: сигуран посао, смештај, плата од 600 до 

1.000 евра недељно. Одлази да живи у Даблин, где се већ на-
лазе његови пријатељи који су му рекли како су у том граду 
бабице веома тражене. 

Контактирао је будуће послодавце и добио гаранцију да 
га код њих чека посао. У том тренутку је одлучио да оде из 
Хрватске: сада броји задње дане пре одласка, конобаришући 
у једном кафићу у Славонском Броду. 

„Завршио сам школу, одрадио стажирање, положио др-
жавни испит и учланио се у Хрватску комору бабица. Кад 
сам све то обавио, испоставило се да за мене нема посла. 
Нећу провести пола живота очекујући да се отвори слобод-
но место за мене, него идем да га сам пронађем“, прича Ма-
ринић. Како каже, позвао је и пријатеље из струке да му се 
придруже. 

„Један колега ће доћи у августу, након што одради ста-
жирање. Вероватно нећу цео живот провести у Ирској, вра-
тићу се кући, али ово није живот какав желим да живим“, 
каже Иван, који појашњава како му је драго што је успео да 
пронађе било какав посао након завршетка школовања 

Занима га његова струка и у њој жели да се усавршава. 
Школовао се да буде бабица, јер како каже, то је оно што воли 
и било који други посао за њега је само краткотрајни компро-
мис док се не запосли у струци. Каже да се са проблемима 
суочио одмах након завршетка школовања. Када су болнице 

тражиле његов кадар желео је да се пријави за посао, али се 
суочио са бирократским проблемима. 

Иван је, наиме, први мушкарац у Хрватској који се шко-
ловао за бабицу и систем тада није био спреман за њега: није 
постојала мушка верзија овог занимања, па је комора морала 
да мења правилник како би му издала лиценцу. То је пот-
рајало, па у тренутку када је коначно добио лиценцу болнице 
више нису имале потребу за бабицама.

„Када сам одлучио да упишем овај смер у медицинској 
школи нисам ни сањао да ћу једног дана изазвати праву збр-
ку. На крају су ми издали сведочанство у женском роду, а 
уверење о положеном стручном испиту је издато тако да се 
из њега не може схватити јесам ли мушкарац или жена“, при-
ча Иван, који додаје како му је драго што је променио систем 
и охрабрио друге момке да упишу овај смер.

Због немогућности да добије посао у струци Иван Маринић одлучио да спакује кофере

ПРВА ХРВАТСКА МУШКА БАБИЦА ОТИШЛА У ДАБЛИН

Мухтару Кенту смањена плата за 42 одсто

ПРЕПОЛОВЉЕНА ПЛАТА ДИРЕКТОРУ КОКА - КОЛЕ
Компанија Кока-Кола је свом извршном директору Мухтару Кенту смањила у прошлој години плату за 42 одсто, пренео 

је „Блумберг“. Циљ овог потеза компаније је да покаже да жели да смањи разлике међу платама запослених. Смањени су и 
бонуси другим шефовима Управног одбора.

Мухтару Кенту је прошле године исплаћено укупно са бонусима 14,5 милиона долара, док је у 2014. години са свим бо-
нусима и повластицама примио 25,2 милиона долара. Кент (64), Американац турског порекла, месечно прима 1,6 милиона 
долара, и то без бонуса.
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Најбољи студенти завршних го-
дина са универзитета у Београ-
ду, Новом Саду и Нишу имаће 
прилику да у наредној школ-

ској години учествују у пројекту „Тим 
за Србију“, који ће им омогућити додат-
но образовање у пољима економије и 
предузетништва и обезбедити праксу у 
неким од највећих компанија у Србији.

Александар Јакшић, студент 
Економског факултета у Београду и 
идејни творац пројекта, каже да би се 
на овај начин смањио јаз између обра-
зовног и привредног система у Србији. 

„Овај пројекат представља основу 
за увођење адекватне форме дуалног 
образовања у сфери високошколства и 
може да смањи емиграцију школованог 
кадра“, каже Јакшић.

Пројектом је предвиђено да 30 про-
фесора обучава 500 до 600 најбољих 
студената из Београда, Новог Сада и 
Ниша, којима ће се обезбедити и пракса 
у око 50 различитих компанија. Инте-
ресантно је да се студенти неће бирати 
искључиво према просеку, већ ће ко-
мисија за селекцију, у којој су психоло-
зи, професори и привредници, у обзир 
узети и предузетнички дух кандидата, 
односно способност студената да осми-
сле нешто ново, дају своја решења по-

стојећих проблема и тиме свој допри-
нос развоју науке и привреде.

У реализацију пројекта биће укљу-
чени и САНУ, Народна банка Србије и 
утицајне приватне компаније.

Друга страна медаље
По броју младих људи који тврде 

да ће са дипломом и пасошем право у 
свет, рекло би се да су у Србији сви по-
лиглоте и глобтротери, али није тако. 
Међународне компаније се врло често 
суочавају са кандидатима који нису 
добро савладали страни језик, нити су 
вољни да промене место боравка. Ко-
лико владају наученим, много више 
зависи од професора ентузијаста него 
од спремности факултета да унапреде 
градиво.

Иако послодавци наглашавају да 
су им циљна група управо млади људи, 
често се дешава да доброг кандидата 
морају да искључе из процеса селек-
ције јер не задовољава услов јако битан 
за рад у мултинационалној компанији, 
а то је знање страног језика. У исто вре-
ме, њихове колеге у неким другим об-
разовним системима говоре по два или 
три страна језика.

Овај податак несумњиво изазива 
недоумицу. Наиме, по у анкетама из-

раженој решености да напусте земљу, 
могло би се закључити да сви високош-
колци течно говоре бар један страни 
језик и потпуно су спремни да се пре-
селе у било који крај планете.

Како је, добро је...
Када се узму у обзир могућности 

које универзитети у Србији пружају за 
образовање различитих профила сту-
дената, реално је очекивати да је квали-
тет високошколске радне снаге у Србији 
на добром нивоу. Па ипак, проблеми 
настају чим стартују са послом. Наиме, 
иако се већ две деценије говори о томе 
да наставно градиво није усклађено са 
потребама тржишта рада, значајнијег 
помака до сада није било. 

Такав приступ има још веће и да-
лекосежније последице, када на при-
мер говоримо о брзим променама у 
областима производње, процесних 
технологија и ИТ индустрије. Великом 
броју послодаваца проблем је недоста-
так практичних знања и радног иску-
ства свршених дипломаца, што је, на 
пример, веома очито у случају инжење-
ра који имају теоретска али не и довољ-
но применљивих знања.

Покушај „Сименса“ да реши про-
блем недостајућих кадрова кроз 
сарадњу са техничким, електро-
техничким, машинским и сродним фа-
култетима, показао се као успешан.

Компаније чланице Савета стра-
них инвеститора имају добру сарадњу 
са високообразовним институцијама, 
сматрају да сами програми образовања 
морају да се промене, усаврше и при-
лагоде што је могуће више и брже за-
хтевима тржишта. Сарадња са владом 
и надлежним министарствима постоји, 
али неопходне промене се дешавају ве-
ома споро и захтевају претходно једну 
озбиљну анализу образовања и потреба 
тржишта радне снаге.

САЗНАЈТЕ ВИШЕ   Прилика за најбоље студенте

ТИМ ЗА СРБИЈУ
Пројекат представља основу за увођење адекватне форме дуалног образовања 

у високошколству и има за циљ да смањи емиграцију школованог кадра

     
ОТВОРЕНО 178 МЕСТА

ЗА ПРАКСУ
     
  

 Градска управа Града Београда и 
Универзитет у Београду позивају сту-
денте завршних година да се пријаве 
за учешће у програму Универзитетска 
радна пракса - БГ ПРАКСА 2016. Про-
грам се реализује седму годину заре-
дом, на основу потписаног Протокола 
о сарадњи између Универзитета у 
Београду и Градске управе Града Бе-
ограда, у области организовања и ре-
ализовања радне праксе студената. 
   У програму ове године учествује 
14 унутрашњих организационих је-
диница Градске управе, 10 градских 
предузећа, 10 установа културе и 4 
градске општине. Отворено је укупно 
178 места на 130 позиција, на којима 
ће студенти завршних година имати 
прилику да уз подршку непосредно 
одређених ментора стекну вредно 
радно искуство. Сви полазници ће до-

бити потврду о обављеној пракси. БГ 
ПРАКСА ће ове године бити четворо-
месечна, почевши од 1. јуна.
   Овогодишњи позив је упућен студен-
тима са 21 факултета Универзитета у 
Београду - Правни, Економски, Факул-
тет организационих наука, Саобраћај-
ни, Грађевински, Архитектонски, Елек-
тротехнички, Машински, Факултет 
политичких наука, Филозофски, Фи-
лолошки, Пољопривредни, Технолош-
ко-металуршки, Математички, Шу-
марски, Рударско-геолошки, Факултет 
спорта и физичког васпитања, Факул-
тет ветеринарске медицине, Факултет 
безбедности, Географски факултет, 
Факултет за специјалну едукацију и 
рехабилитацију и Факултет драмских 
уметности Универзитета уметности. 
На конкурс се могу пријавити заинте-
ресовани студенти завршних година, 
а неопходно је приложити скенирану 
потврду о редовном студирању.
   Конкурс је отворен од 23. марта 
до 13. априла 2016. године. Детаљ-
није информације и пријављивање на 
сајту: www.razvojkarijere.bg.ac.rs.
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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)


