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Слободан приСтуп  
информацијама од јавног значаја

СУШТИНА ЈЕ У 
ПРИМЕНИ ЗАКОНА
Само четвртина државних органа подноси редовне 
извештаје Поверенику, а обим и квалитет информатора 
државних органа варирају. Највећа одступања од закона у 
одговарању државних органа на упите грађана

СветСка банка о запошљавању у 
европи и централној азији

КАСНО УКЉУЧИВАЊЕ 
НА ТРЖИШТЕ РАДА
Највећи изазови тржишта рада Србије су незапосленост 
старијих од 40 година и незапосленост младих у доби 
између 15 и 24 године. Србији је потребна свеобухватна 
стратегија запошљавања 

више иСкуСтва за више  
прилика за запоСлење

ТЕМЕ ОД ЗНАЧАЈА  
ЗА МЛАДЕ
Две стотине младих људи из 10 градова Србије имало је 
могућност да стекне основне вештине и знања на различите 
теме у вези са запошљавањем, што ће олакшати њихов 
улазак на тржиште рада 
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Теорија и пракса
Прошле недеље, у београдском Медија центру, предста-

вљена је публикација о слободном приступу информацијама 
од јавног значаја и примени овог закона у пракси. Публикација 
је део пројекта „Слободан приступ информацијама од јавног 
значаја: теорија и пракса“, који реализују Београдски центар за 
безбедносну политику и Центар за истраживачко новинарство 
Србије. Пројекат је финансијски подржао Фонд за отворено 
друштво Србије, у оквиру програма „Транспарентност, одго-
ворност и јавни интегритет“. Извршни директор Београдског 
центра за безбедносну политику, Предраг Петровић, истакао 
је да су у публикацији представљени резултати истраживања 
које је спроведено прошле године, на основу упитника посла-
тих на 80 адреса. Петровић је објаснио да су урађене две анке-
те, једна за поседнике информација (државни органи и органи-
зације) и друга за тражиоце информација (удружења грађана, 
медији, адвокати и грађани као појединци).

Закон о слободном приступу информацијама од јавног 
значаја усвојен је 2004. године, а од тада је неколико пута до-
рађиван изменама и допунама (уз усвојену неопходну подза-
конску регулативу). Србија је у 2013. години добила међуна-
родно признање за најбоље прописе у свету у области слободе 
приступа информацијама од јавног значаја, али у Србији до 
сада није урађена ниједна свеобухватна анализа примене тог 
закона у пракси.

Иако се трендови запошљавања у Србији не разликују 
много од осталих земаља региона, издваја нас рано пензио-
нисање и искључивање старијих са тржишта рада. Генерално, 
вероватноћа проналажења формалног запослења смањује се 
са годинама, док су већи изгледи да ће се пронаћи посао на 
црно. Према извештају Светске банке о запошљавању у Евро-
пи и Централној Азији, међу незапосленима у нашој земљи 
највише је старијих од 40 година, као и оних млађих од 24, 
иако је реч о генерацијама које су образованије и имају више 
вештина од родитеља. 

Кровна организација младих Србије (КОМС) је организо-
вала завршну конференцију у оквиру пројекта „Више искуства 
за више прилика за запослење“. Пројекат који је подржала 
Амбасада Краљевине Норвешке имао је два аспекта - едука-
тивни и практични. Две стотине младих људи из 10 градова 
Србије имало је могућност да стекне основне вештине и знања 
на различите теме у вези са запошљавањем, што ће олакшати 
њихов улазак на тржиште рада. Четрдесет најбољих награђе-
но је тромесечним праксама у канцеларијама за младе и орга-
низацијама младих и за младе у овим градовима.

„Овај пројекат је пример добре праксе који показује како 
организација цивилног друштва може допринети запосле-
ности младих и понудити шансе за развој и раст онима који 
су спремни да их прихвате, док истовремено негује добре 
односе са локалним самоуправама“, рекао је Нилс Рагнар 
Камсваг, амбасадор Краљевине Норвешке у Србији, додајући 
да је КОМС највише независно представничко тело младих 
у Србији, које ставља на агенду теме од значаја за младе и 
показује иновативни, креативни и ефикасни приступ у реша-
вању проблема младих.

Редакција



Уоквиру преговора Србије за чланство у ЕУ, од 3. до 7. 
фебруара 2014. године, у Европској комисији у Брисе-
лу одржан је експланаторни скрининг - аналитички 
преглед законодавства за Поглавље 12, које се односи 

на безбедност хране, ветеринарска и фитосанитарна питања. 
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, 
Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Ср-
бије и Привредна комора Србије организовали су директно 
праћење састанака у Бриселу путем видео-линка, за прив-
реднике, представнике цивилног друштва, факултета, инсти-
тута и других институција.

Драган Гламочић, министар пољопривреде, шумарства 
и водопривреде, тим поводом je рекао да је безбедност хране 
у Србији на одговарајућем нивоу, али морамо да ускладимо 
домаће законодавство са правним тековинама ЕУ, што је и 
поента скрининга. „Највећи део закона је већ усклађен са 
европским стандардима, али нам предстоји још много тога 
да побољшамо, јер се једна трећина законодавства односи на 
пољопривреду“, додао је министар.

Председник ПКС Жељко Сертић истакао је да је стра-
тешко опредељење Коморе, као највеће асоцијације српске 
привреде, да подржи европске интеграције. „Изузетно је ва-
жно разумети и активну улогу привреде. Потребно је време и 
транзициони период како би се ти процеси учинили одржи-
вим за привреду Србије, а веома је важно учешће привред-
ника, институција и академске заједнице да би били јасни и 
транспарентни“, нагласио је Сертић.

Директорка Канцеларије за сарадњу са цивилним 
друштвом, Ивана Ћирковић, навела је да је ово шесто 
поглавље које се отвара у преговорима за чланство Србије 
у ЕУ и директно преноси. „Скрининзи предстоје до средине 
2015, због чега је важно да се јавност информише, како би 
исправно разумела на који ће начин тећи процеси даљих 
преговора“, објаснила је Ћирковићева.

Председница Центра за заштиту потрошача Србије 
(ЦЕПС), Вера Вида, рекла је да је храна у Србији безбедна, али 
да је важно у потпуности усагласити прописе са стандарди-
ма ЕУ.

„Стандарди ЕУ који се тичу безбедности хране су изузет-
но ригорозни и строги, од производње, преко дистрибуције, 
прераде до транспорта. Оно што је битно и што морамо да 
усагласимо са ЕУ је ‚Рапекс‘ - брзо обавештавање о произ-
водима који нису безбедни и повучени су са тржишта ЕУ“, 
истакла је Вера Вида.

	 	 В.П.

Храна по стандардима ЕУ

У Бриселу одржан експланаторни скрининг за Поглавље 12, које се односи на безбедност 
хране, ветеринарска и фитосанитарна питања. Стандарди ЕУ који се тичу безбедности 

хране су изузетно строги, од производње, преко дистрибуције, до транспорта

РИГОРОЗНИ ПРОПИСИ

Шта подразумева Поглавље 12?
Сви који су повезани са храном имају одговорност да се 

придржавају утврђених прописа, као што је дефинисано прав-
ном регулативом. Основни предуслови за државу кандидата у 
овом домену јесу преузимање ЕУ законодавства и његова при-
мена од стране добро структуриране и обучене управе. 

Основна правила су дефинисана Уредбом о општем закону 
о храни, која осигурава принципе и захтеве производње хране, 
обраде, паковања, означавања, маркетинга и дистрибуције. 
Уредба посебно утврђује и дефиниције, принципе и обавезе које 
покривају све фазе производње и дистрибуције хране.

У подручјима ветеринарске и фитосанитарне политике, ЕУ 
законодавство је утврдило прописе за унутрашњу трговину и 
увођење истих од стране трећих земаља у ветеринарском сек-
тору, сектору за здравље биља и прехрану животиња, у сврху 
очувања јавног здравља, здравља биља и животиња, као и до-
бробити животиња. 

Режим ЕУ је заснован на примени истих прописа од стране 
власти у државама чланицама ЕУ. На интерним границама уки-
нуте су провере у ветеринарском подручју и подручју здравља 
биља, а уместо тога спроводи се заједнички режим провера 
на границама. Велики део правне регулативе Европске уније 
у овој области покрива хигијенске аспекте везане за обраду и 
стављање на тржиште хране животињског порекла, контролу 
болести животиња и заштиту биља. Дефинисањем јасних захте-
ва за сигурношћу, најчешће путем анекса уредби, произвођачи 
имају законску обавезу да испуне прописане захтеве, па се од-
говорност преноси на њих. Обавеза је државе да спроводи по-
менуте уредбе, усклађујући свој административни систем за 
контролу хране на такав начин да успоставља надлежна тела и 
укупну расподелу одговорности, укључујући и расподелу одго-
ворности везану за појединачне системе контроле.

Обавеза државе је, такође, да успостави прикладан систем 
за квалитет инфраструктуре, како би гарантовала самосталност 
и непристрасност тела из оцене усклађености и гарантовала да 
ће посебни захтеви везани за производ, процес, систем, орган 
или особу бити испуњени. Коначно, обавеза је државе да при-
мењује континуиране едукативне програме за све заинтересо-
ване стране.
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Миланска политехника (Politecnico di Milano) налази 
се међу 20 водећих универзитета у Европи. Са око 
40.000 уписаних студената и преко 1000 професо-
ра, највећи је италијански универзитет за велики 

број техничких и природних наука, архитектуру и дизајн. Од 
свог оснивања 1963. године, Миланска политехника је бази-
рана на квалитету и иновацији наставе, што је резултирало 
успостављањем чврсте сарадње са светом економије и прив-
реде кроз развој експерименталног истраживања и трансфер 
технологије. 

За академску 2014/2015. годину универзитет додељује 
најбољим студентима „Платиниум“ стипендије у износу од 
13.300 евра. Студенти који добију „Голд“ стипендију, у износу 
од 8.300 евра годишње, имаће покривене трошкове смештаја 
у студентском кампусу, као и трошкове школарине, док „Сил-
вер“ стипендија покрива трошкове школарине у износу од 
3.300 евра годишње.

Стипендије су намењене студентима који долазе из 
земаља ван Европске уније. У просеку, половини студената 
уписаних на мастер програм биће додељена стипендија. За 

доделу стипендије није потребно посебно аплицирати, сви 
кандидати пријављени за упис на мастер студије ће бити ау-
томатски узети у обзир и за доделу стипендије. Кандидати 
који буду примљени на мастер студије, а којима не буде била 
одобрена стипендија, могу се уписати уз плаћање годишње 
школарине у износу од 3.300 евра.

За упис на мастер студије је потребна бечелор дипло-
ма. Студенти који још нису дипломирали могу се уписати 
и без претходног стицања дипломе, тако што ће доставити 
уверење са факултета да могу стећи диплому пре одласка 
на студије у Милано. Студенти виших и високих школа могу 
конкурисати уколико након завршених студија на високој 
или вишој школи заврше још једну годину на неком од акре-
дитованих факултета.

Одлуку о пријему кандидата, као и одлуку о додели 
стипендије или ослобађању од плаћања школарине, доноси 
комисија сачињена од професора са одсека за који кандида-
ти конкуришу. Приликом оцењивања досијеа кандидата, ко-
мисија ће обраћати посебну пажњу на просек у досадашњем 
студирању, биографију, мотивационо писмо и препоруку 
професора.

Академска година почиње у октобру. Такође, постоји и 
могућност уписа на други семестар који почиње у марту, 
али за упис у том року нису предвиђене стипендије. Онлајн 
регистрација кандидата који конкуришу за упис на први се-
местар (октобар) биће отворена од 13. марта. 

Уз поменуте стипендије, Миланска политехника стипен-
дира студенте са високим просеком (преко 8,5) за укључи-
вање у АСП (Alta Scuola Politecnica - ASP) програм интердис-
циплинарних курсева. Студенти уписани на АСП ослобођени 
су плаћања школарине за мастер студије на Миланској по-
литехници, а уз то им је обезбеђен и бесплатан смештај у 
Милану током студија, као и финансијска средства за развој 
пројеката.

АСП је елитна факултетска установа за младе таленте, 
која нуди најбољим студентима прилику да развију своје 
интердисциплинарне способности кроз серију иновативних 
студијских пројеката остварених у уској сарадњи са утицај-
ним представницима из света бизниса и владиних институ-
ција.

Оснивачи АСП су политехнички универзитети у Мила-
ну и Торину, а наставу могу да похађају искључиво студенти 
уписани на студије науке (Master of Science). Изабрани сту-
денти, њих 150, имаће прилику да учествују у АСП програму 
који се одвија паралелно са наставом на мастер студијама. 
На крају студија они добијају диплому АСП, као и дипломе 
оба универзитета, миланског и торинског.

	 	 	 	 В.П.

Стипендије за мастер студије у Милану

За академску 2014/2015. годину 
италијански универзитет Миланска 

политехника додељује најбољим 
студентима стипендије у износу од 13.300 

евра. Онлајн регистрација кандидата 
који конкуришу за упис на први семестар 

(октобар) биће отворена од 13. марта

за младе  
таленте

Зашто су привлачни  
 страни универзитети?

Иако нема званичне евиденције колико је студената оти-
шло из Србије, чиме су се све бавили и да ли би с тим искуством 
могли да помогну Србији, они који су се вратили сретали су се 
с административним проблемима и неспремним тржиштем 
рада. Студенти који су се изборили за стипендије или имају фи-
нансијске могућности да знање стичу на страним факултетима, 
кажу да тамо добијају већу пажњу, али и да им се отварају нове 
могућности за наставак школовања.

„Изабрала сам иностранство, јер у Србији нема шансе да 
добијем посао у струци“, каже Бојана Васиљевић, која је на пост-
дипломским студијама историје средњег века. Ови млади људи 
кажу да је свакако лакше студирати на матерњем језику и да 
главна разлика није количина наученог, већ начин студирања.

Из угла професора, најбољи српски студенти на истом 
су нивоу као и њихови вршњаци у другим земљама, што није 
случај са просечним студентом из Србије. Ипак, и они најбољи 
имају доста проблема.

„Највећи проблем је нострификација диплома, приступ тр-
жишту рада чије потребе нису попут оних у Европи, студијски 
програми су другачији, па се прави дисбаланс и долази до тога 
да имамо проблем када се вратимо“, каже Бојан Аранђеловић из 
Организације српских студената у иностранству.

Као један од начина превазилажења тог проблема, сту-
дентска удружења предлажу отварање нових образовних про-
фила, потребних нашем, али и тржишту Европске уније.
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Иако се трендови запошљавања у Србији не разликују 
много од осталих земаља региона, издваја нас рано пензио-
нисање и искључивање старијих са тржишта рада. Генерално, 
вероватноћа проналажења формалног запослења смањује се 
са годинама, док су већи изгледи да ће се пронаћи посао на 
црно. Према извештају Светске банке о запошљавању у Евро-
пи и Централној Азији, међу незапосленима у нашој земљи 
највише је старијих од 40 година, као и оних млађих од 24, 
иако је реч о генерацијама које су образованије и имају више 
вештина од родитеља. 

„Стопа запослености у Србији достиже врхунац између 
35. и 39. године старости и нагло пада у старијој доби, док је 
у другим земљама тај врхунац између 45. и 49. године и ос-
таје на високом нивоу и у старијој доби“, рекао је Јоханес Кетл, 
виши економиста Светске банке, на представљању извештаја 
„Повратак на посао: Раст уз радна места у Европи и Централној 
Азији“. Он је додао да је, рецимо, стопа запослености за жене 
од 55 до 59 година у Србији 30 одсто, док је у Немачкој 70 одсто.

„Такође, незапосленост младих је висока и износи око 
50 одсто, али се налази на очекиваном нивоу, с обзиром на 
општи ниво незапослености. Изазов представља смањење 
незапослености код младих не само кроз њихово запошља-
вање, већ првенствено кроз стицање адекватног образовања“, 
навео је Кетл. 

Шеф Канцеларије Светске банке у Србији, Тони Вер-
хеијен, истакао је да у земљама Западног Балкана, па тако и 
у Србији, и поред високог привредног раста, до 2008. године 
отварање радних места није било на задовољавајућем нивоу.

„Са јењавањем кризе поново се јавља раст економија, 
али то и даље не значи отварање радних места. Србија прати 
друге земље Западног Балкана по високим стопама незапос-
лености, али има и неке сопствене карактеристике. Србија 
мало одудара од трендова по незапослености старијих осо-
ба, јер у већем делу Европе политике покушавају да врате 
старије генерације на посао, док је у Србији супротан тренд - 
рано пензионисање, искључивање старијих са тржишта рада, 
што није добар правац“, рекао је Верхеијен.

Како су навели експерти Светске банке, Србији је потреб-
на свеобухватна стратегија запошљавања - да се не фокуси-
ра на привредни раст, већ на стварање нових радних места. 
Имајући све то у виду, Србија би морала да настави реформе 
којима се подстиче отварање нових радних места, пре све-
га у приватном сектору, како би се обезбедиле могућности 
запошљавања за људе старије од 40 година, као и да пру-
жи адекватне вештине и образовање младим генерацијама. 
Краткорочни приоритет те реформе требало би да буде ја-
чање могућности формалних мини-запослења за старију ге-
нерацију, што значи реформисање минималних социјалних 
доприноса и охрабривање „парт тајм“ послова и флексибил-
них облика запошљавања. 

Извештај Светске банке је показао да у Европи и Цен-
тралној Азији порези просечно чине 37 одсто трошкова рада, 
док су у Србији у 2011. порези чинили 39 одсто и тај проценат 
је израженији код запослених са ниским примањима. Међу 
битнијим проблемима истакнути су и недостатак квали-
фиковане радне снаге, слаба покретљивост радника, као и 
висока стопа рада на црно.

Према мишљењу економисте Милојка Арсића, решења 
која би могла да утичу на смањење оваквих трендова у сфе-
ри рада су реформа радног законодавства, али и образовног 
система, како би се одговорило потребама тржишта рада. 
Арсић као најважније види унапређење амбијента за инвес-
тирање, јер од тога директно зависи укупна тражња за рад-
ним местима.

„Повећање флексибилности законодавства олакшало би 
запошљавање и отпуштање. Садашњи закон о раду је ство-
рио ситуацију да се једни грчевито боре да заштите постојећа 
радна места, док они који немају посао имају врло мале шан-
се да га нађу. Ова заштита, такође, не обухвата раднике у ма-
лим и средњим предузећима. Када су у питању запослени у 
јавном сектору, заштићени су њихови краткорочни интереси, 
јер када би они остали без посла, тешко би га нашли“, рекао 
је економиста Милојко Арсић у изјави за „Данас“ и додао да 
је потребно променити и пореске прописе, како се не би пре-
више оптеретили они који раде мање од стандардног радног 
времена, јер људи који раде неколико сати плаћају велике 
доприносе на минималне зараде.

„Променом структуре образовања незапосленост би се у 
скромној мери смањила, јер би се само део оних који траже 
посао запослио. Основни проблем је што је укупна тражња 
за радном снагом мала. Чак и када би структура била од-
говарајућа, и даље би велики број људи био без посла. На 
смањење незапослености највише би утицале мере које под-
стичу инвестиције и отварање нових радних места, а потом 
би требало реформисати радно законодавство и образовни 
систем“, каже Арсић.

Државни секретар у Министарству рада, запошљавања 
и социјалне политике, Зоран Мартиновић, нагласио је у изја-
ви за „Танјуг“ да су проблеми на тржишту рада у Србији не-
достатак квалификоване радне снаге, односно неусклађеност 
понуде и тражње, као и слаба покретљивост радне снаге.

„Због тога је потребно додатно оснаживати капацитете 
локалних самоуправа у Србији за оспособљавање незапосле-
них, за шта морају да постоје финансијски подстицаји са цен-
тралног нивоа“, рекао је Мартиновић и навео да су приоритети 
Националног плана запошљавања у 2014. побољшање услова 
на тржишту рада и унапређење институција, подстицање за-
пошљавања теже запошљивих група, развој социјалног пре-
дузетништва и подршка локалној политици запошљавања.

А.Б.

Светска банка о запошљавању у Европи и Централној Азији

Највећи изазови тржишта рада Србије су незапосленост старијих од 40 година и 
незапосленост младих у доби између 15 и 24 године. Србији је потребна свеобухватна 

стратегија запошљавања - да се не фокусира на привредни раст, већ на стварање нових 
радних места

КАсНо УКЉУЧИвАЊЕ НА 
ТрЖИШТЕ рАдА
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Прошле недеље, у београдском Медија центру, одр-
жана је прес конференција на којој је представљена 
публикација о слободном приступу информацијама 
од јавног значаја и примени овог закона у пракси. 

Ова публикација је део пројекта „Слободан приступ инфор-
мацијама од јавног значаја: теорија и пракса“, који реализују 
Београдски центар за безбедносну политику (БЦБП) и Цен-
тар за истраживачко новинарство Србије (ЦИНС). Пројекат 
је финансијски подржао Фонд за отворено друштво Србије, 
у оквиру програма „Транспарентност, одговорност и јавни 
интегритет“. 

Извршни директор Београдског центра за безбедносну 
политику, Предраг Петровић, истакао је да су у публикацији 
представљени резултати истраживања које је спроведено 
прошле године, на основу упитника послатих на 80 адре-
са. Петровић је објаснио да су урађене две анкете, једна за 
поседнике информација (државни органи и организације) и 
друга за тражиоце информација (удружења грађана, медији, 
адвокати и грађани као појединци).

Мањкавости Закона о слободном приступу информа-
цијама од јавног значаја, препоруке за његову ефикаснију 
примену и поштовање, као и начини на које право на слобо-
дан приступ информацијама користе и поштују грађани, ме-
дији, организације грађанског друштва и државни органи, 
представљени су у књизи коју је објавио Београдски центар 
за безбедносну политику. Истраживачки налази предста-
вљени у публикацији омогућавају читаоцу да добије реалан 
увид и уочи мањкавости у примени Закона, али и показују 
како се и најбољи закон може лоше спроводити. Из свега на-
веденог произилази да се у данашњем реформском прила-

гођавању стандардима ЕУ не може стати само на реформи 
законских решења, већ да је суштина у примени тих закона.

Закон о слободном приступу информацијама од јавног 
значаја усвојен је 2004. године, а од тада је неколико пута 
дорађиван изменама и допунама (уз усвојену неопходну 
подзаконску регулативу). Србија је у 2013. години добила 
међународно признање за најбоље прописе у свету у области 
слободе приступа информацијама од јавног значаја, али у 
Србији до сада није урађена ниједна свеобухватна анализа 
примене тог закона у пракси.

Станојла Мандић, заменица повереника за информације 
од јавног значаја и заштиту података о личности, истакла је 
задовољство чињеницом да ова тема није потрошена у јав-
ности и нагласила да је значај публикације и у томе што је 
једна од малобројних, а да је потекла из цивилног сектора. 

Слободан приступ информацијама од јавног значаја: теорија и пракса

Само четвртина државних органа подноси редовне 
извештаје Поверенику, а обим и квалитет информатора 
државних органа варирају. Највећа одступања од закона у 
одговарању државних органа на упите грађана

СУШТИНА ЈЕ У  
ПРИМЕНИ ЗАКОНА

Шта су информације од јавног значаја?
Информације од јавног значаја су све информације садржане у документима којима располажу орга-

ни јавне власти, а тичу се њиховог рада и поступака. Према Закону о слободном приступу информацијама 
од јавног значаја, оне морају бити доступне свим грађанима и медијима, осим у ограниченом броју слу-
чајева када орган од којег се траже може да их ускрати. Информације се траже директно од органа власти 
или институције за коју се верује да их има, а уколико из било ког разлога дође до проблема у њиховом 
добијању, заинтересовани могу затражити помоћ од Повереника за информације од јавног значаја.

Сврха увођења права на информације од јавног значаја јесте да се свим грађанима да могућност да 
контролишу рад власти и утичу на решавање друштвених и политичких питања која нису везана само за 
њих као појединце. У ствари, у информације од јавног значаја не спадају специфични подаци ни о једној 
личности, осим када је реч о носиоцима јавних функција, а и за то је потребно да буду задовољени посебни 
услови.

Грађани су и пре доношења Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја имали 
право на све информације које власти имају о њима као појединцима или се тичу одлучивања о неком 

грађанском праву, као што је право на пензију или лечење, на пример.  Међутим, сада је давање информација грађанима постало оба-
веза свих органа јавне власти. Не само да би се спречило да органи јавне власти процењују о чему треба да обавесте, а о чему не, или да 
ли баш било који појединац лично има право на конкретне информације које га занимају, овим законом дато је право свим грађанима 
да траже све информације о раду свих органа јавне власти, осим у ретким изузецима прописаним законом.
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У годишњим извештајима Канцеларије Повереника за 
слободан приступ информацијама од јавног значаја и зашти-
ту података о личности, уочен је пораст поштовања права 
на приступ информацијама, као и пораст грађанске свести 
о значају коришћења овог права, о чему говори повећан број 
захтева за приступ информацијама, као и све деликатнији 
упити. Ипак, пракса показује да постоје проблематичне зоне, 
како у законским одредбама (у мањој мери), тако и у прак-
си (у већој мери). Само четвртина државних органа подноси 
редовне извештаје поверенику, обим и квалитет информа-
тора државних органа варирају, а највећа одступања од за-
кона примећују се у одговарању државних органа на упите 
грађана. Други важан показатељ лошег спровођења закона 
је што Влада Србије уопште не подржава његову примену и 
до сада није реаговала ни на један захтев за извршење нало-
га Повереника, иако је по закону дужна да обезбеди њихово 
извршење.

„Канцеларија Повереника је до сада решила преко 20.000 
случајева пристиглих по различитим жалбама. Прошле го-
дине смо имали 3.300 жалби због приступа информацијама, 
што је око 40 одсто више у односу на 2012. годину. Око 45 
одсто укупног броја је против републичких органа, а од тога 
45 одсто против министарстава, што је 18,5 одсто више него 
2012. године. Удвостручио се број жалби које подносе сами 
органи власти, а порастао је и број жалби због недобијања ин-
формација о новцу (10 одсто)“, казала је Мандићева и истакла 
да су неопходне измене закона.

Истраживач Београдског центра за безбедносну полити-
ку (БЦБП), Марко Милошевић, рекао је да су се у 2012. години 
грађани највише жалили на рад Министарства унутрашњих 

послова, затим  Министарства финансија и Министарства 
правде.

„Од државних органа одговоре на упитник БЦБП није 
доставило Министарство здравља, али и Влада Србије и 
председник, који спадају у органе против чијих решења се 
не могу улагати жалбе. Најмање одговора дала су јавна пре-
дузећа“, навео је Милошевић. Међу најчешћим разлозима од-
бијања захтева за приступ информацијама од јавног значаја 
су повреда приватности, злоупотреба права на приступ и 
интерес јавности.

Ивана Јеремић, из Центра за истраживачко новинарство 
Србије (ЦИНС), казала је да институције ревносније одгова-
рају на захтеве невладиних организација и медија, него на 
захтеве грађана.

„Органи су показали нестручност. Не само да су касни-
ли, него и достављали податке које нису смели, као што је из-
нос кредита у некој банци“, рекла је Јеремићева и поменула 
да Безбедносно-информативна агенција (БИА) није желела 
да достави податке.

Као препоруке за бољи приступ информацијама од 
јавног значаја сви су навели промену одредбе која онемо-
гућава жалбе на решења Народне скупштине, Владе, пред-
седника, Врховног касационог суда, Уставног суда Србије и 
Републичког јавног тужиоца, затим веће казне за ћутање уп-
раве, али и да захтеви које шаљу грађани буду прецизнији и 
с детаљним описом тражене информације.

  	 	 В.Пауновић

Ко мора доставити  
 тражене информације?

Информације од јавног значаја могу се тражити од било ког 
органа јавне власти, а то су:

• сви државни органи (Народна скупштина, влада, минис-
тарства, судови, тужилаштва…);

• органи територијалне аутономије и органи локалне са-
моуправе (Покрајинско веће АП Војводина, покрајински 
секретаријати,  градоначелници, председници општина, 
општински органи управе…);

• организације којима је поверено вршење јавних овлашћења 
(разне независне агенције које је основала држава, факул-
тети и друге установе);

• установе које су основали или финансирају у целини, од-
носно у претежном делу, неки од државних органа (устано-
ве у области културе, јавна предузећа…).
Органи власти могу да ускрате информацију која се тражи, 

уколико би њена злоупотреба могла да угрози нечији живот, 
здравље или сигурност, спречи откривање кривичног дела или 
вођење судског поступка, извршење пресуде или спровођење 
казне, угрози одбрану земље, битно умањи способност државе 
да управља економским процесима у земљи или отежа оства-
ривање оправданих економских интереса, учини доступном 
информацију или документ који се чува као државна, службена 
или пословна тајна. Орган власти неће омогућити тражену ин-
формацију на увид уколико би се тиме повредила нечија при-
ватност или углед. Ипак, постоји неколико изузетака од овог 
правила, када су у питању информације које се односе на не-
чији приватни живот, и то у случајевима када је реч о личности, 
појави или догађају од интереса за јавност, а нарочито ако је у 
питању носилац државне и политичке функције и ако је инфор-
мација важна с обзиром на функцију коју то лице врши.

Информације се морају доставити и ако је реч о лицу које 
је својим понашањем, нарочито у вези са приватним животом, 
дало повода за тражење информације (на пример, ако начелник 
грађевинске инспекције у некој општини има плату од 40.000 
динара, а управо је купио „мерцедес” од 100.000 евра, јавност 
има право на објашњење одакле му новац).

Орган јавне власти никад нема право да ускрати грађани-
ма и медијима информације које могу имати утицаја на очу-
вање живота и здравља људи и заштиту животне средине и 
тада се не сме позивати на законске одредбе које говоре о мо-
гућности да се не добије тражени документ.
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Европска канцеларија за запошљавање објавила је 
детаљан извештај у којем се наводи да су Норвешкој 
потребни инжењери, наставници, медицинске сестре, 
али и возачи аутобуса, кувари и конобари, којима се у 

тој уређеној нордијској земљи нуди просечна месечна пла-
та од скоро 4.500 евра. Норвешкој су потребни инжењери, 
посебно стручњаци за механику, електронику, аутоматику, 
хидраулику и водовод, предшколски васпитачи, наставници, 
посебно у области природних наука и математике, доктори 
медицине и медицинске сестре, психолози, возачи аутобуса, 
таксисти, кувари и конобари.

Компаније у Норвешкој које тренутно траже инжењере 
и стручњаке различитих профила су, између осталог: Aker 
Solutions, FMC Technologies, Statoil, National Oilwell Varco, 
Kverner, Kongsberg Grupa, Aibel, Roksar, Fabricom...

Према наводима ЕУРЕС-а, за боравак у Норвешкој по-
требно је пријавити се у локалној полицијској станици за 
дозволу за боравак у периоду од три месеца или након што 
страни држављанин пронађе адекватно запослење. Странац 
може остати у Норвешкој шест месеци, док тражи запослење.

Ова земља је позната и по огромним резервама сирове 
нафте и гаса, а убраја се и међу највеће извознике морске 
хране у свету. Бруто домаћи производ (БДП) Норвешке тре-
нутно износи 56.920 долара, или 41.683 евра по становнику. 
До двоструког масакра у јулу 2011. године, када је Андерс Бе-
ринг Брејвик убио 77 људи, Норвешка је сматрана и једном од 
најсигурнијих земаља у свету. На референдуму 1994. године 
грађани Норвешке одбили су да се придруже Европској унији, 
а према недавној анкети 80 посто Норвежана не жели у ЕУ.

Истраживања показују да су услови рада у Норвеш-
кој међу најбољима и најхуманијима у свету. Радници за-
кључују писани уговор који подразумева три до шест месеци 

пробног рада пре потписивања дуготрајног уговора. Плата 
се исплаћује на месечној основи, а запослени ради 37,5 сати 
седмично, односно 7,5 сати сваки радни дан, а максимално 
40 сати у седмици.

Европска канцеларија за запошљавање у своме из-
вештају наводи да запослени у Норвешкој у просеку имају 25 
дана годишњег одмора, а сви старији од 30 година имају 30 
дана годишњег одмора који је уредно плаћен. Просечна пла-
та у овој скандинавској земљи је једна од највиших у Европи, 
али и свету. Просечна месечна плата у Норвешкој тренутно 
износи око 36.700 норвешких круна (НОК), односно 4.384 
евра. Десет одсто најбоље плаћених становника ове земље 
у просеку зарађује око 71.000 круна месечно, односно 8.541 
евро, а десет одсто најслабије плаћених становника у просеку 
месечно зарађује око 20.600 круна или 2.460 евра.

Ипак, ЕУРЕС напомиње како је храна у Норвешкој за 62 
одсто скупља него у осталим европским земљама. На при-
мер, млеко, сир, јаја и месо су око 60 одсто скупљи него у 
осталом делу Европе. Риба и морски производи нису скупи у 
односу на остале прехрамбене производе. Норвежани, у про-
секу, за станарину и комуналије потроше 27 одсто своје пла-
те, 20 одсто за јавни превоз и аутомобил, 18 одсто за храну и 
остале потрепштине у кући и 12 одсто за одмор и рекреацију.

Према подацима Уједињених нација (УН), Норвешка је 
рангирана као земља са највишим просечним примањима, 
најдужим животним веком и најбољим условима за живот 
својих грађана. Већина становника Норвешке поседује своју 
властиту кућу (око 90 одсто брачних парова има своју кућу 
или стан). Просечна станарина у тој земљи је око 5.500 круна, 
односно 657 евра. Станарине у Ослу и Ставангеру скупље су 
у односу на друге градове. Такође, кућа са баштом у Норвеш-
кој се може купити за око 2.000.000 до 3.500.000 норвешких 
круна, односно 238.900 до 418.120 евра.

Недавно су власти те земље саопштиле како је сваки ста-
новник Норвешке теоријски постао милионер захваљујући 
државном фонду у који се сливају средства од нафте и гаса. 
Централна банка Норвешке, која управља Фондом „Глобал”, 
који је основан 1990. године, саопштила је да су средства тог 
фонда због високих цена нафте и гаса порасла на 5,11 били-
она норвешких круна, односно преко 828 милијарди долара, 
што је око милион пута више од скоро шест милиона укупне 
популације те земље. Тако се први пут у историји Норвешке 
десило да је капацитет Фонда достигао суму од милион кру-
на по сваком становнику те земље.

	 	 	 Извор:	gdeinvestirati.com

Норвешка тражи раднике

Овој скандинавској земљи потребни су људи различитих професија. Истраживања 
показују да су услови рада у Норвешкој међу најбољима и најхуманијима у свету

ЗЕМЉА МИЛИОНЕРА
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Oпшти услови огласа/конкурса 

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

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

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

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

- провера радних способности није предвиђена.

У ОВОМ БРОЈУ

СЛОБОДНИХ РАДНИХ МЕСТА

214

Како да предате оглас за слободна радна места 

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

бЕогрА д

„копаоник“ ад
11000 Београд, Дубровачка 35

е-mail: pravnasluzba.kopaonik@gmail.com

Заменик директора Огранка Београд

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани економис-
та или дипломирани машински инжењер; 3 године радног иску-
ства на комерцијалним пословима продаје робе; енглески језик 
- виши ниво; знање МS Office; возачка дозвола „Б“ категорије. 
Пријаве слати на наведени мејл. Рок за пријављивање је 15 
дана од дана објављивања.

јАгодИНА

градСка управа за инСпекцијСке 
поСлове

35000 Јагодина, Краља Петра I 6

Помоћник комуналног инспектора
за рад у Градској управи за инспекцијске послове, на 

одређено време од 9 месеци

УСЛОВИ: средња школска спрема - IV степен стручне спре-
ме, средња техничка, средња економска, средња медицинска, 
средња пољопривредна школа, гимназија, школа за техничке 
цртаче, 1 година радног стажа и положен државни стручни 
испит.

Администратор саобраћајне инспекције
за рад у Градској управи за инспекцијске послове, на 

одређено време од 9 месеци

УСЛОВИ: средња школска спрема - IV степен стручне спреме, 
средња техничка школа, смер саобраћајни, 6 месеци радног 
стажа и положен државни стручни испит.

ОСТАЛО: Поред посебних услова, кандидат мора да испуњава и 
услове из члана 6 Закона о радним односима у државним орга-
нима: да је држављанин Републике Србије, да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месе-
ци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу, да поседује општу здравствену 
способност. Пријаве на оглас, са доказима о испуњавању усло-
ва, подносе се у року од 8 дана од дана објављивања, на горе-
наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

КрАЉЕво

градСка управа града краљева
36000 Краљево, Трг Јована Сарића 1

Технички послови легализације
у Одељењу за урбанизам, грађевинарство и 

стамбено-комуналне делатности, на одређено време 
до годину дана, због повећаног обима посла

УСЛОВИ: средња стручна спрема - техничког смера (IV степен 
стручне спреме), положен државни стручни испит и најмање 1 
година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару.

ИТ администратор
у Одељењу за пореску администрацију, на одређено 
време ради замене привремено одсутне запослене, 

до повратка привремено одсутне запослене са 
породиљског одсуства и одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне, односно стру-
чне области у оквиру образовно-научног поља природно-мате-
матичких или техничко-технолошких наука на студијама другог 
степена (дипломске академске студије - мастер, специјалис-
тичке академске студије, специјалистичке струковне студије), 
односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године 
(VII степен стручне спреме), положен државни стручни испит 
и најмање 1 година радног искуства у струци, познавање рада 
на рачунару.

OСТАЛО: Пријаве се могу предати лично на шалтерима 1 и 2 
Градског услужног центра Градске управе Града Краљева или 
поштом на адресу: Градска управа Града Краљева - Одељење 
за општу управу, Трг Јована Сарића 1, са назнаком: „За оглас“, 
у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Уз пријаву кандидати су дужни да доставе доказе о испуњавању 
општих и посебних услова: доказ о школској спреми, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци), доказ о радном искуству у стру-
ци, доказ о положеном државном стручном испиту (за рад у 
органима државне управе), доказ о познавању рада на рачу-
нару и уверење 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 - издато од надлежне полицијске управе (не старије од 6 
месеци), а изабрани кандидат по извршеном избору и лекарско 
уверење. Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, 
у оригиналу или у фотокопији овереној у Градској управи или 
суду, као и неблаговремене пријаве, неће се разматрати.
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КрУШЕвАц

градСка управа града крушевца
37000 Крушевац, Газиместанска 1

тел. 037/414-750

Извршилац за студијско-аналитичке 
послове у Служби за заштиту животне 

средине
у Одељењу за инвестиције, привреду и заштиту 

животне средине, на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чланом 6 Зако-
на о радним односима у државним органима, кандидати треба 
да испуњавају и следеће услове: високо образовање стечено 
на студијама другог степена, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, природно-математич-
ки факултет, факултет заштите на раду или пољопривредни 
факултет и најмање 1 година радног искуства.

Извршилац за стручно-оперативне послове 
у Служби за изградњу и легализацију
у Одељењу за урбанизам и грађевинарство, на 

одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чланом 6 Зако-
на о радним односима у државним органима, кандидати треба 
да испуњавају и следеће услове: високо образовање стечено 
на студијама другог степена, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, грађевински или архи-
тектонски факултет и најмање 1 година радног искуства.

Извршилац за канцеларијске послове у 
Служби заједничке писарнице

у Одељењу за општу управу заједничке послове, на 
одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чланом 6 Закона 
о радним односима у државним органима, кандидати треба да 
испуњавају и следеће услове: средње образовање у четворо-
годишњем трајању, гимназија или економско-трговачка школа 
или електротехничка школа или хемијско-технолошка или тех-
ничка школа, положен испит за рад у органима државне управе 
и најмање 6 месеци радног искуства.

Курир у Служби заједничке писарнице
у Одељењу за општу управу и заједничке послове, на 

одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чланом 6 Закона 
о радним односима у државним органима, кандидат треба да 
испуњава и следеће услове: завршена основна школа.

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас са биографијом, кандидат је дужан 
да достави и потребна документа, у оригиналу или у овереној 
фотокопији: диплому о стручној спреми, извод из матичне књиге 
рођених (издат на обрасцу сходно Закону о матичним књигама, 
објављеном у „Службеном гласнику РС“, бр. 20/09), уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци), уверење о здравстве-
ном стању, уверење основног и вишег 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 6 месеци или за кажњиво 
дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу, уверење о положеном стручном испиту за рад у органи-
ма државне управе (за она радна места где је као услов пред-
виђен положен стручни испит), потврду издату од послодава-
ца као доказ о радном искуству. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве, као и пријаве уз које нису приложени сви тражени дока-
зи, у оригиналу или у фотокопији овереној у суду или општини, 
неће се узети у разматрање. Избор кандидата извршиће се у 
року од 15 дана по истеку рока за подношење пријаве.

лЕсКовАц

општинСка управа лебане
16230 Лебане, Цара Душана 116

тел. 016/843-710

Помоћни радник - хигијеничар
на одређено време од 12 месеци

4 извршиоца

УСЛОВИ: осмогодишња школа.

Утврђивање јавних прихода
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, положен стручни испит за 
рад у државним органима и 2 године радног искуства.

Послови пореске евиденције и извршења
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, положен стручни испит за 
рад у државним органима и 1 година радног искуства.

Послови буџета и трезора
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, економски факултет, 
положен стручни испит за рад у државним органима и 3 године 
радног искуства.

Референт за питања омладине
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, положен стручни испит за 
рад у државним органима и 1 година радног искуства.

Послови књиговодства и наплате
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, економски факултет, 
положен стручни испит за рад у државним органима и 3 године 
радног искуства.

Послови јавних набавки
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, економски факултет, 
положен стручни испит за рад у државним органима и 3 године 
радног искуства.

Послови грађанског стања
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, положен стручни испит 
за рад у државним органима и 3 године радног искуства.

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас кандидати су дужни да доставе: 
доказ о стручној спреми, уверење о положеном стручном испи-
ту за рад у државним органима, уверење о радном искуству, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, 
доказ опште здравствене способности (лекарско уверење), уве-
рење да нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну 
затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које их 
чини неподобним за обављање послова у државном органу. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Пријаве на конкурс слати на горенаведену адресу, са 
назнаком: „За конкурс“.

администрација и управа
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центар за Социјални рад 
општине лебане

Лебане
тел/факс: 016/843-203

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме - на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије), односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године и одгова-
рајући академски, односно стручни назив утврђен у области 
правних, економских, психолошких, педагошких и андрагош-
ких и социолошких наука, односно стручни назив: дипломира-
ни социјални радник; пет година радног искуства у струци; да 
кандидат није осуђиван и да се против њега не води кривични 
поступак за дела која га чине неподобним за рад у државним 
органима. Уз пријаву на оглас кандидати морају приложити: 
уверење о држављанству (оригинал или оверену копију); извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверену копију); ове-
рену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; уверење 
о неосуђиваности и да се против кандидата не води кривични 
поступак (оригинал или оверену копију - не старије од шест 
месеци); лекарско уверење о општој здравственој способности; 
потврду о радном стажу, најмање пет година радног искуства 
у струци, преглед кретања у струци са биографским подаци-
ма и доказима о стручним способностима. Кандидат уз пријаву 
на конкурс доставља и програм рада за мандатни период који 
разматра Управни одбор у поступку давања мишљења за име-
новање директора. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити разматране. Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве са потребном 
документацијом слати на горенаведену адресу.

НИШ

општинСка управа општине алекСинац
18220 Алексинац, Књаза Милоша 169

тел. 018/804-711

Инспектор канцеларијске контроле
за рад у Одељењу за утврђивање, наплату и 

контролу јавних прихода, на одређено време до 
повратка запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено на студија-
ма другог степена (дипломске академске студије - мастер, спе-
цијалистичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 
4 године у образовно - научном пољу правних или економских 
наука; једна година радног искуства у струци; положен стручни 
испит за рад у органима државне управе; познавање рада на 
рачунару. Општи услови из члана 6 Закона о радним односима 
у државним органима: да је кандидат држављанин Републике 
Србије, да је пунолетан, да има општу здравствену способност, 
да има прописану стручну спрему, да није осуђиван за кривично 
дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за 
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова 
у државном органу. Уверење да против лица није покренута 
истрага и да није подигнута оптужница издаје надлежни суд, 
а уверење да лице није осуђивано за кривично дело на без-
условну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво 
дело које га чини неподобним за обављање послова у држав-
ном органу издаје полицијска управа. Пријаву са доказима о 
испуњености свих услова из огласа (у оригиналу или у овере-
ној фотокопији, сем лекарског уверења које подноси изабрани 
кандидат), доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „За 
оглас“. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране.

центар за Социјални рад 
гаЏин Хан
18240 Гаџин Хан
тел. 018/860-050

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије), односно на 
основним студијама у трајању од најмање 4 године и одгова-
рајући академски, односно стручни назив утврђен у области 
правних, економских, психолошких, педагошких, андрагошких 
и социолошких наука, односно стручни назив: дипломирани 
социјални радник; најмање 5 година радног искуства у струци; 
да кандидат није осуђиван и да се против њега не води кри-
вични поступак за кривична дела која га чине неподобним за 
рад у државним органима. Уз пријаву доставити: оверен пре-
пис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; програм 
рада за мандатни период; потврду о радном стажу; уверење о 
држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење да 
кандидат није осуђиван; лекарско уверење; остала документа 
која могу послужити у поступку давања мишљења за имено-
вање директора. Рок за пријаву је 15 дана. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у разматрање.

срЕмсК А мИТровИцА

општина ириг  
општинСка управа

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

Шеф Одсека за друштвене делатности, у 
Служби за друштвене делатности општу 
управу и заједничке послове Општинске 

управе Општине Ириг
на одређено време до повратка одсутног радника са 

функције

УСЛОВИ: Општи услови: да је кандидат држављанин Републике 
Србије, да је пунолетан, да има општу здраствену способност, 
да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затво-
ра од најмање шест месеци или за кривично дело које га чини 
неподобним за обављање послова у државном органу. Посебни 
услови: послови шефа Одсека за друштвене делатности - VII/1 
степен, правни или економски факултет или високо образовање 
стечено на студијама другог степена (дипломске академске сту-
дије - мастер, специјалистичке мастер студије, специјалистичке 
струковне студије) друштвеног смера, положен државни струч-
ни испит, три године радног стажа. Рок за подношење пријава 
је 8 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Пријаве са потребним доказима 
доставити Служби за друштвене делатности, општу управу и 
заједничке послове, Ириг, Војводе Путника 1, број телефона: 
022/400-600, контакт особа: Владимир Ристић.

0800 300 301 
(позив је бесплатан)

НсЗ позивни 
центар

администрација и управа
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 Трговина и услуге
Хтп „плаЖа“ доо

11000 Београд, Цара Лазара 3/в
тел. 019/810-810

Кувар
за рад у Кладову

УСЛОВИ: кувар - III степен стручне спреме, без обзира на радно 
искуство, обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, рад у смена-
ма. Конкурс је отворен до попуне радног места. Заинтересовани 
кандидати могу да се јаве на горенаведени број телефона. Лице 
за контакт: Душица Грбић.

Сзр пекара „липа“ 
предузетник боЖиноСки

24000 Суботица, 382. нова 1
тел. 024/546-712, 063/564-236

Бурегџија

УСЛОВИ: III, II или I степен стручне спреме, КВ, ПКВ пекар или 
лице без обзира на врсту и степен стручне спреме, са искуством 
на траженим пословима, познавање производње других пекар-
ских производа сличних буреку (разне пите), до 12 месеци рад-
ног искуства на изради бурека. Заинтересована лица могу да се 
јаве лично, на горенаведену адресу послодавца, сваког дана, од 
10,00 до 12,00 часова или на горенаведене бројеве телефона. 
Лице за контакт: Слободан Божиноски - предузетник. Рок за 
пријављивање је до 28.02.2014. године.

јкп „комуналац“
22406 Ириг, Вука Караџића 45

Димничар
на одређено време до 4 месеца

2 извршиоца

Опис послова: чишћење и контрола димоводних и ложних обје-
ката и уређаја и вентилационих канала и уређаја; радови на 
поправци или замени кровне конструкције, кровног покрива-
ча и других елемената крова (димњаци, вентилациони канали, 
кровни отвори); поправка противпожарног степеништа и инста-
лација; поправка или замена громобрана; поправка оштећених 
фасада; одржавање јавних плакатних места; одржавање урба-
ног мобилијара; уклањање графита са фасада јавних зграда и 
споменика; украшавање јавних површина и простора украсним 
реквизитима; обавља и друге послове по непосредном налогу 
директора и пословође радне јединице.

УСЛОВИ: III, II и I степен стручне спреме, сертификат или уве-
рење о обучености из области ватрогасне или димничарске 
струке, да је лице способно да обавља послове на висини. Уговор 
о раду је на одређено време до 4 месеца, по добијању сагласнос-
ти за запошљавање надлежног министарства, а у погледу мес-
та рада послови ће се обављати на територији Општине Ириг. 
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: кратка биогра-
фија, диплома о стручној спреми, сертификат или уверење о 
обучености из области ватрогасне или димничарске струке.

Механичар

Опис послова: ради на отклањању кварова и одржавању возила, 
подноси требовање непосредном пословођи за резервне делове 
и друго, предлаже и иницира мере за квалитетно одржавање 
возила, врши и друге послове из делокруга по налогу директора.

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, механичарског смера, јед-
на година радног искуства. Докази који се прилажу уз пријаву 
на конкурс: кратка биографија и диплома о стручној спреми. 
Пријаве се подносе на горенаведену адресу. Неблаговремене, 
недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз 
које нису приложени сви тражени докази биће одбачене.

доо „профит ведере“
21000 Нови Сад, Павла Папа 7

тел. 064/1503-823
e-mail: profitvedere@gmail.com

Заступник у осигурању
на одређено време

3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, свих профила, основно 
познавање рада на рачунару. Пријаве слати на горенаведену 
мејл адресу.

Dоо „COMES“
11000 Београд, Вилине воде бб

тел. 011/780-320
e-mail: оffice@comes.cо.rs

Возач „Ц“ категорије

УСЛОВИ: возачка дозвола „Ц“ категорије, доказ да кандидат 
није осуђиван, лекарско уверење, потребно радно искуство. Сви 
заинтересовани кандидати могу послати документа на горена-
ведену адресу или мејл адресу или на адресу: DОО „COMES“, 
Миливоја Живановића 11, 21203 Ветерник.

„ваша предноСт“ 
агенција за заСтупање у оСигурању

25000 Сомбор, Војвођанска 33а
тел. 064/8919-013

e-mail: vasa.prednost@uniqа.rs

Финансијски саветник, продаја полиса 
осигурања
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV, V, VI степен стручне спреме, економиста, правник, 
трговац; познавање рада на рачунару (MS Office пакет - Wоrd, 
Еxcel, Pоwer point, Аccеss, Интернет); возачка дозвола (није оба-
везно); лиценца НБС заступника (није обавезно); спремност на 
учење и рад. Слање пријава мејлом. Рок за пријаву је 30 дана.

Финансијски саветник - администратор

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, економиста, правник, трго-
вац; познавање рада на рачунару (MS Office пакет - Wоrd, Еxcel, 
Pоwer point, Аccеss, Интернет); возачка дозвола (није обавез-
но); лиценца НБС заступника (није обавезно); спремност на 
учење и рад. Слање пријава мејлом. Рок за пријаву је 30 дана.

највећа понуда 
слободних послова 
на једном месту

Трговина и услуге
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 Грађевинарство и индустрија

ад „копаоник“ београд 
поСловни центар ниш

18000 Ниш, Булевар 12. фебруар 91
тел. 018/581-351

Заменик директора Огранка у Нишу

УСЛОВИ: висока стручна спрема, три године радног искуства на 
комерцијалним пословима продаје робе, пробни рад 3 месеца.

Водећи менаџер продаје за резану грађу и 
плочасте материјале

за рад у Нишу

УСЛОВИ: висока или виша стручна спрема, две године радног 
искуства на комерцијалним пословима продаје робе, пробни 
рад 3 месеца.

Менаџер продаје за грађевински материјал
за рад у Нишу

УСЛОВИ: висока или виша стручна спрема, једна година радног 
искуства на комерцијалним пословима продаје, пробни рад 3 
месеца.

ОСТАЛО: Обавезно је психолошко тестирање кандидата. CV 
слати на е-mail: pravnasluzba.kopaonik@gmail.com.

„копаоник“ ад београд 
пц краљево

36000 Краљево, Стари аеродром бб
тел. 036/382-501

е-mail: pravnasluzba.kopaonik@gmail.com

Заменик директора Огранка Краљево

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, три године радног иску-
ства на комерцијалним пословима продаје робе, пробни рад од 
три месеца.

Водећи менаџер продаје за грађу и 
плочасте материјале

УСЛОВИ: VII/1 - VI степен стручне спреме, две године радног 
искуства на комерцијалним пословима продаје робе, пробни 
рад од три месеца.

Менаџер продаје за грађевински материјал

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме.

ОСТАЛО: обавезно психолошко тестирање. Зарада се исплаћује 
на основу разлике у цени и наплате потраживања. Рок за под-
ношење пријава је 15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Сви заинтересовани кандидати могу поднети CV на 
е-mail: pravnasluzba.kopaonik@gmail.com.

 Mедицина
здравСтвени центар уЖице

31000 Ужице, Милоша Обреновића 17
тел. 031/561-255, 562-849

е-mail: mdcuzice@open.telekom.rs

Расписује оглас за пријем у радни однос на одређено 
време, ради замене радника на дужем одсуству:

ОЈ Општа болница Ужице

Медицинска сестра - техничар
3 извршиоца

УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме, завршена виша или 
средња медицинска школа одговарајућег смера и положен 
стручни испит.

Лабораторијски техничар

УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме, завршена виша или 
средња медицинска школа одговарајућег смера и положен 
стручни испит.

ОЈ Дом здравља Сјеница

Доктор медицине

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен медицински 
факултет и положен стручни испит.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања на сајту Министарства здравља Републике Србије и у 
публикацији „Послови“. Заинтересовани кандидати подносе 
следећа документа: молбу за пријем са тачно назначеним рад-
ним местом на које конкуришу, оверену фотокопију дипломе 
о завршеном одговарајућем факултету, односно школи, овере-
ну фотокопију потврде о положеном стручном испиту и кратку 
биографију. Пријаве са потребном документацијом и прецизном 
назнаком за које радно место се конкурише, подносе се на адре-
су: Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића 17, 31000 
Ужице - Комисија за пријем. Одлуку о пријему донеће директор 
Здравственог центра, у року од 30 дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

оптика „фокуС - ленС“
21000 Нови Сад, Ћирпанова 2-4

тел. 021/6616-311, 6546-991, 063/1187-088

Офталмолог

УСЛОВИ: специјалиста офталмологије - VII/2 степен стручне 
спреме или дипломирани дефектолог - тифлолог - VII/1 сте-
пен, без обзира на радно искуство, обезбеђен смештај. Конкурс 
је отворен до попуне радног места. Заинтересовани кандидати 
могу да се јаве на горенаведене бројеве телефона. Лице за кон-
такт: Драгана Живковић.

Обука за активнО тражење пОсла

Грађевинарство и индустрија / Медицина 
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СпецијалиСтичка ординација из 
гинекологије и акушерСтва „Холимед“

11000 Београд, Пуковника Миленка Павловића 14
е-mail: ginekologijaholimed1@gmail.com

Специјалиста гинекологије и акушерства
Место рада: Земун - Батајница

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, положен стручни испит 
и поседовање лиценце, познавање рада на рачунару, позна-
вање енглеског језика, радно искуство на наведеним пословима 
минимум 2 године. Конкурс је отворен до попуне радног места. 
Лице за контакт: Илија Вуковљак.

општа болница „Свети лука“
11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51

тел. 026/672-522, лок. 167

Медицинска сестра - техничар
са положеним стручним испитом, за рад на Одељењу 

за инфективне болести Сектора за интернистичке 
гране медицине, на одређено време до повратка 

медицинске сестре са боловања

УСЛОВИ: Као доказе о испуњености услова, кандидати су дуж-
ни да доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом, 
бројем телефона и адресом, оверену фотокопију дипломе о 
завршеном IV степену стручне спреме, општег смера, овере-
ну фотокопију уверења о положеном стручном испиту. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“. Пријаве на оглас достављати у затвореним 
ковертама, писарници болнице или поштом, на адресу: Општа 
болница „Свети Лука“, Смедерево, Кнез Михаилова 51, са наз-
наком: „Пријава на оглас“, са навођењем радног места за које 
се конкурише. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
разматране.

завод за јавно здравље
14000 Ваљево, Владике Николаја 5

тел. 014/237-056

Рачунарски оператер
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња економ-
ска школа, познавање рада на рачунару. Кандидати су дужни да 
приложе следећу документацију: потписану пријаву на оглас, 
доказ о стручној спреми и доказ о познавању рада на рачунару 
(сертификат). Фотокопије докумената морају бити оверене, а 
документација не старија од 6 месеци.

Специјална болница за болеСти 
завиСноСти

11000 Београд, Теодора Драјзера 44
тел. 011/3671-486

Дипломирани дефектолог - приправник
на одређено време до повратка запосленог

УСЛОВИ: факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију 
- студијски програм (смер): превенција и третман поремећаја 
понашања. Уз пријаву приложити: кратку биографију, дипло-
му - уверење (оверена фотокопија) о завршеном факултету за 
специјалну едукацију и рехабилитацију. Пријаве се подносе 
непосредно у кадровску службу или поштом на наведену адресу 
болнице, са назнаком: „За оглас“. Неблаговремене, непотпуне и 
непотписане пријаве неће се разматрати.

здравСтвена уСтанова 
апотека „поЖаревац“
12000 Пожаревац, Моше Пијаде 4

тел. 012/523-127

Дипломирани фармацеут
за рад у Апотеци „Петровац 1“ у Петровцу, 

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

детета

УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет, висока стручна 
спрема (VII степен), положен стручни испит за самостално 
обављање послова дипломираног фармацеута. Документација 
коју кандидат треба да приложи уз пријаву: CV, диплома тра-
женог факултета, потврда о положеном стручном испиту. Кан-
дидат се прима у радни однос са пуним радним временом, на 
одређено време до повратка привремено одсутног запосле-
ног у ЗУ Апотека „Пожаревац“. Рок за подношење пријава је 
до 21.02.2014. године. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Кандидати који испуњавају услове огла-
са могу бити позвани на разговор ради пружања додатних 
информација. Одлука о избору биће објављена на сајту ЗУ Апо-
тека „Пожаревац“: www.аpotekapozarevac.cо.rs. Особа за кон-
такт: Иван Лазаревић, број телефона: 012/523-127. Пријаву са 
потребном документацијом доставити на адресу: Моше Пијаде 
4, 12000 Пожаревац.

здравСтвена уСтанова 
апотека „поЖаревац“
12000 Пожаревац, Моше Пијаде 4

тел. 012/523-127

Дипломирани фармацеут
за рад у Апотеци „Жабари“, на одређено време

УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет, висока стручна 
спрема (VII степен), положен стручни испит за самостално 
обављање послова дипломираног фармацеута. Документација 
коју кандидат треба да приложи уз пријаву: CV, диплома тра-
женог факултета, потврда о положеном стручном испиту. Кан-
дидат се прима у радни однос са пуним радним временом, на 
одређено време због упражњеног радног места у ЗУ Апотека 
„Пожаревац“. Рок за подношење пријава је до 21.02.2014. годи-
не. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани 
на разговор ради пружања додатних информација. Одлука о 
избору биће објављена на сајту ЗУ Апотека „Пожаревац“: www.
аpotekapozarevac.cо.rs. Особа за контакт: Иван Лазаревић, број 
телефона: 012/523-127. Пријаву са потребном документацијом 
доставити на адресу: Моше Пијаде 4, 12000 Пожаревац.

здравСтвена уСтанова 
апотека „поЖаревац“
12000 Пожаревац, Моше Пијаде 4

тел. 012/523-127

Дипломирани фармацеут
за рад у Апотеци „Раброво“, на одређено време

УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет, висока стручна 
спрема (VII степен), положен стручни испит за самостално 
обављање послова дипломираног фармацеута. Документација 
коју кандидат треба да приложи уз пријаву: CV, диплома тра-
женог факултета, потврда о положеном стручном испиту. Кан-
дидат се прима у радни однос са пуним радним временом, на 
одређено време због упражњеног радног места у ЗУ Апотека 
„Пожаревац“. Рок за подношење пријава је до 21.02.2014. годи-

Медицина 
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не. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани 
на разговор ради пружања додатних информација. Одлука о 
избору биће објављена на сајту ЗУ Апотека „Пожаревац“: www.
аpotekapozarevac.cо.rs. Особа за контакт: Иван Лазаревић, број 
телефона: 012/523-127. Пријаву са потребном документацијом 
доставити на адресу: Моше Пијаде 4, 12000 Пожаревац.

апотека „невен“
34310 Топола, Булевар вожда Карађорђа 32

тел. 034/813-695, 062/421-361

Дипломирани фармацеут

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен фармацеутски 
факултет, положен стручни испит. За више информација и ради 
договора позвати лице за контакт: Милојку Јевђић, на горена-
ведене бројеве телефона. Оглас је отворен до попуне радног 
места. Обезбеђен стамбени простор за лице које заснује радни 
однос.

дз темерин
21235 Темерин, Народног фронта 82

тел/факс: 021/843-902, 843-904
e-mail: оffice@dztemerin.rs

Специјалиста гинекологије и акушерства
за рад у Служби за здравствену заштиту жена, 

на одређено време до повратка радника са 
специјализације

УСЛОВИ: завршен медицински факултет - VII/1 степен стручне 
спреме, положен стручни испит, завршена специјализација из 
гинекологије и акушерства, важећа лиценца, рад на рачунару 
(МS Office пакет, Интернет). Сви кандидати морају испуњавати 
опште услове за заснивање радног односа утврђене Законом о 
раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013) 
и посебним прописима везаним за јавне службе: уверење о 
држављанству РС, доказ да се против кандидата не води кри-
вични поступак, односно да оптужница није ступила на правну 
снагу и да није покренута истрага (уверење суда). Уз пријаву, 
заинтересовани кандидати за радно место подносе доказе о 
испуњености општих и посебних услова, у оригиналу или у ове-
реним копијама - не старије од шест месеци, уз краћу биогра-
фију са пропратним писмом. Рок за подношење пријава је 15 
дана од дана објављивања. Пријаве на оглас могу се поднети 
лично Служби за правне послове, Народног фронта 82, сваког 
радног дана, од 07,00 до 14,00 часова или послати препоручено 
поштом на исту адресу, са назнаком: „За оглас“.

„KLADOMоX“ Dоо 
уСтанова за Смештај СтариХ лица

24104 Келебија, Едварда Кардеља 200
тел. 063/568-534

Неговатељ
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: I до IV степен стручне спреме, завршена средња 
медицинска школа или курс за неговатеља (у обзир долаза и 
лица са завршеном основном школом), рад у сменама. Јавити 
се на горенаведени број телефона, најкасније до 28.02.2014. 
године. Лице за контакт: Антал Фаркаш.

 Пољопривреда и ветерина

доо завод „нуван“
21000 Нови Сад, Новосадског сајма 58/4

тел. 064/6108-923

Санитарни еколог
на одређено време

УСЛОВИ: VI/1 степен стручне спреме, теренски рад, радно 
место са повећаним ризиком, рад ван просторија послодав-
ца, обезбеђен превоз. Заинтересовани кандидати могу добити 
информације на горенаведени број телефона.

 Наука и образовање

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА  
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Услови за пријем у  
радни однос

Члан 120

У радни однос у установи може да буде примљено лице 
под условима прописаним законом и ако:
1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрнављење, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије.
5) зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

Услови из става 1. овог члана доказују се приликом 
пријема у радни однос и проверавају се у току рада.
Доказ о испуњености услова из става 1. тач. 1), 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 уста-
нова.
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 установи на захтев директора.

пољопривреда и ветерина / Наука и образовање
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ош „илија гарашанин“
11306 Гроцка, Булевар револуције 11

тел. 011/8501-235, 8500-375
e-mail: оs.i.garasanin@gmail.com

Наставник разредне наставе
на одређено време преко 60 дана, ради замене 

одсутне запослене (трудничко боловање)

Наставник разредне наставе у продуженом 
боравку

на одређено време преко 60 дана, ради замене 
одсутне запослене (трудничко боловање и 

породиљско одсуство)
2 извршиоца

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

одсутне запослене (породиљско одсуство)

УСЛОВИ: одговарајуће образовање предвиђено чл. 8 и 120 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС“, бр. 55/2013) и Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13); психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима 
(проверу психофизичких способности за рад са децом и учени-
цима врши надлежна служба за послове запошљавања, приме-
ном стандардизованих поступака, а упућивање кандидата врши 
директор); да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кри-
вично 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 санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (доказ прибавља школа); држављанство Републике 
Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни 
рад. Уз пријаву са биографијом поднети: оверену копију дипло-
ме о стеченом образовању, уверење о држављанству (не ста-
рије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, уверење да 
против лица није покренута истрага, нити је подигнута оптуж-
ница код надлежног суда (не старије од 6 месеци), фотокопију 
радне књижице, доказ о знању језика на ком се остварује обра-
зовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће обра-
зовање стекли на том језику). Лекарско уверење, односно доказ 
о општој здравственој способности, доставља изабрани канди-
дат, пре закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања, на адресу школе, са 
назнаком: „За конкурс“.

универзитет у београду 
граЂевинСки факултет

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

Расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног 
односа:

1. Ванредни професор за ужу научну 
област Грађење и одржавање путева и 

аеродрома
на одређено време од пет година

2. Доцент за ужу научну област Техничка 
механика и теорија конструкција

на одређено време од пет година

3. Доцент за ужу научну област Фундирање
на одређено време од пет година

4. Доцент за ужу научну област 
Хидрологија

на одређено време од пет година

5. Доцент за ужу научну област Металне 
конструкције

на одређено време од пет година

6. Доцент за ужу научну област Дрвене и 
зидане конструкције

на одређено време од пет година

7. Асистент - студент докторских студија за 
ужу научну област Математика

на одређено време од три године

8. Асистент - студент докторских студија 
за уже научне области Механика 

нестишљивих флуида и хидраулика, 
хидроинформатика и хидротехничке 

мелиорације и уређење сливова
на одређено време од три године

УСЛОВИ: За радна места под бр. 1, 2, 3, 4, 5 и 6: VIII степен 
стручне спреме, докторат из уже научне области којој припада 
наставни предмет. За радна места под бр. 7 и 8: VII/1 степен 
стручне спреме из уже научне области за коју се бира (студент 
докторских студија), у складу са чл. 72 став 1 Закона о високом 
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 97/08, 44/10, 100/07 и 
93/12). Кандидати који конкуришу, поред општих услова, треба 
да испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о висо-
ком образовању и Статута Грађевинског факултета Универзи-
тета у Београду. Уз пријаву доставити: биографију са подацима 
о досадашњем раду, списак научних радова и оверен препис 
дипломе. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављи-
вања. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће 
се узимати у разматрање.

 

највећа понуда слободних 
послова на једном месту

 Наука и образовање
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универзитет у београду 
машинСки факултет

11000 Београд, Краљице Марије 16

Наставник у звању доцента за ужу научну 
област Производно машинство

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен машински факултет - VIII степен струч-
не спреме, доктор наука и други услови утврђени чланом 65 
Закона о високом образовању и чланом 118 Статута Машинског 
факултета.

Сарадник у звању асистента за ужу научну 
област Теорија механизама и машина 

и Инжењерско цртање са нацртном 
геометријом

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен машински факултет - VII/1 степен стручне 
спреме и други услови утврђени чланом 72 Закона о високом 
образовању и чланом 120 Статута Машинског факултета.

Сарадник у звању асистента за ужу научну 
област Термомеханика

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен машински факултет - VII/1 степен стручне 
спреме и други услови утврђени чланом 72 Закона о високом 
образовању и чланом 120 Статута Машинског факултета.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, оверене 
копије диплома, списак радова и сепарате објављених радова. 
Пријаве доставити на адресу: Машински факултет, Краљице 
Марије 16, 11120 Београд 35, соба бр. 121, у року од 15 дана од 
дана објављивања.

ош „миЋа СтојковиЋ“
11430 Умчари, 29. новембра 11

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може да буде изабрано лице које поред 
законом прописаних општих услова испуњава и следеће усло-
ве: држављанство Републике Србије, да поседује одговарајуће 
образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 
55/2013) за наставника или стручног сарадника основне шко-
ле, лиценцу за наставника, психолога или педагога, најмање 
пет година радног стажа у области образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања, положен испит 
за директора школе (изабрани кандидат је дужан да положи 
испит за директора школе у законом прописаном року), да је 
кандидат психички, физички и здравствено способан за рад 
са децом и ученицима, да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица или 
родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање (прибавља 
школа). Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс приложе: 
извод из матичне књиге рођених на новом обрасцу (оригинал 
или оверена фотокопија), уверење о држављанству (не ста-
рије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија), оригинал 
дипломе или оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању, оверену фотокопију или препис лиценце 

за наставника, односно психолога или педагога, потврду о сте-
ченом радном стажу у области образовања и васпитања где је 
стекао (потврда мора да садржи назив послодавца, делатност 
којом се бави, радно место на које је кандидат био распоређен и 
време трајања рада у области образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања) и лекарско уверење са 
утврђеним психичким, физичким и здравственим способности-
ма за рад са децом и ученицима - издато у претходних 6 месеци. 
Поред наведеног, кандидат треба у пријави да наведе биограф-
ске податке са кратким прегледом кретања у досадашњој служ-
би или радном односу, као и податке о стручном усавршавању 
и организационим способностима. Конкурс је отворен 15 дана 
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве са 
прилозима, а неовереним фотокопијама неће се узимати у раз-
матрање. Пријаве са документацијом и прилозима достављају 
се искључиво поштом, на адресу школе. Додатне информације 
могу се добити на број телефона: 011/8541-213.

универзитет у београду 
филолошки факултет
11000 Београд, Студентски трг 3

тел. 011/2638-943

Редовни професор за ужу научну област 
Јапанологија, предмет: Јапански језик и 

књижевност

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора 
наука из научне области за коју се бира. Остали услови утврђе-
ни су чланом 64 Закона о високом образовању и чланом 107 
Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду.

Ванредни професор за ужу научну област 
Бохемистика, предмет: Чешки језик

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора 
наука из научне области за коју се бира. Остали услови утврђе-
ни су чланом 64 Закона о високом образовању и чланом 106 
Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду.

Доцент за ужу научну област Англистика, 
предмет: Енглеска књижевност

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Српска 
књижевност, предмет: Увод у српску 

књижевност
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора 
наука из научне области за коју се бира. Остали услови утврђе-
ни су чланом 64 Закона о високом образовању и чланом 105 
Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду.

Лектор за ужу научну област Хиспанистика, 
предмет: Шпански језик

на одређено време од 3 године

Лектор за ужу научну област Русистика, 
предмет: Руски језик

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, филолошки или њему 
одговарајући факултет; општи успех на основним студијама нај-
мање 08,00; смисао за наставни рад. Остали услови утврђени су 
чланом 70 Закона о високом образовању и чланом 114 Статута 
Филолошког факултета Универзитета у Београду.
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Сарадник у настави за ужу научну област 
Општа лингвистика, предмет: Општа 

лингвистика
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, студент мастер академ-
ских студија који је претходне нивое студија завршио са просеч-
ном оценом најмање 08,00. Остали услови утврђени су чланом 
71 Закона о високом образовњу и чланом 113 Статута Филолош-
ког факултета Универзитета у Београду.

ОСТАЛО: Кандидати подносе: пријаву са биографијом, оверену 
фотокопију дипломе одговарајуће дисциплине, списак радова 
и радове на наведену адресу Факултета, у року од 15 дана од 
дана објављивања.

предшколСка уСтанова 
„чукарица“

11000 Београд, Пожешка 28
тел. 011/3058-717, 3552-770

Васпитач
на одређено време ради замене боловања дужег од 

60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће више образовање, односно одгова-
рајуће високо образовање на студијама првог степена (основне 
струковне студије или основне академске студије) у трајању од 
три године или на студијама другог степена (дипломске ака-
демске студије - мастер, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије) - васпитач, обавеза пола-
гања испита за лиценцу. Документација коју је потребно доста-
вити: молба, оверена фотокопија дипломе, оверена фотокопија 
извода из матичне књиге рођених и држављанство.

трговачка школа
11000 Београд, Хиландарска 1

тел. 011/3225-894

Спремачица

УСЛОВИ: основно образовање; психичка, физичка и здравстве-
на способност за рад са ученицима (доказ о испуњености услова, 
односно лекарско уверење, доставља се пре закључења угово-
ра о раду); држављанство Републике Србије; доказ да канди-
дат није осуђиван 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 примања мита или 
давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање - прибавља 
школа. Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе: 
диплому о завршеном образовању - оверена фотокопија; уве-
рење о држављанству - оверена фотокопија; уверење да канди-
дат није под истрагом - оверена фотокопија; извод из матичне 
књиге рођених - оверена фотокопија. Пријаве слати на наведену 
адресу школе. Контакт телефон: 011/3225-894.

ош „ратко митровиЋ“
11070 Нови Београд, Омладинских бригада 58

тел. 011/3111-779, 2143-965

Наставник српског језика
са 80% радног времена, на одређено време до 

повратка запосленог са одсуства

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања, као и посебне 
услове прописане Правилником о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној школи и Правилником 
о систематизацији радних места; да има одговарајуће образо-
вање; психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (доставља се пре закључења уговора о 
раду); да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног 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 да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
држављанство Републике Србије. Уверење о неосуђиваности 
прибавља школа службеним путем. У поступку одлучивања о 
избору кандидата биће извршена провера психофизичких спо-
собности кандидата за рад са децом и ученицима у Националној 
служби за запошљавање, Филијала за град Београд. Уз пријаву 
доставити: биографске податке, доказ о стручној спреми, извод 
из матичне књиге рођених и доказ о држављанству. Документа 
се предају у оригиналу или у овереној фотокопији.

факултет за образовање 
дипломираниХ правника и 
дипломираниХ економиСта 

за руководеЋе кадрове
11070 Нови Београд, Старо сајмиште 29

тел. 011/3131-246, 063/663-034

Редовни или ванредни професор за ужу 
научну област Грађанскоправна

Ванредни професор за ужу научну област 
Међународна економија и финансије

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Услови конкурса су предвиђени чл. 64 и чл. 65 Зако-
на о високом образовању и општим актима Факултета. Уз мол-
бу доставити: диплому о завршеним основним, магистарским 
(мастер) и докторским студијама (оверене фотокопије), одлуку 
о последњем избору у звање (уколико је кандидат изабран у 
одређено звање), биографију са списком објављених радова, 
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, 
фотокопију личне карте, уверење да се против кандидата не 
води кривични поступак. Документацију доставити лично или 
поштом, на наведену адресу, са назнаком: „За конкурсну коми-
сију“.

0800 300 301 
(позив је бесплатан)

НсЗ позивни центар Обука за активнО  
тражење пОсла

 Наука и образовање



   |  Број 556  |  12.02.2014. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs20 

универзитет у београду 
математички факултет
11000 Београд, Студентски трг 12-16

тел. 011/2027-809

Асистент за ужу научну област 
Математичка анализа

на одређено време до 36 месеци

Асистент за ужу научну област 
Математичка анализа

на одређено време до 36 месеци, са 70% радног 
времена

2 извршиоца

Асистент за ужу научну област Комплексна 
анализа

на одређено време до 36 месеци

Асистент за ужу научну област Алгебра и 
математичка логика

на одређено време до 36 месеци

Асистент за ужу научну област Нумеричка 
математика и оптимизација
на одређено време до 36 месеци

Асистент за ужу научну област 
Вероватноћа и статистика
на одређено време до 36 месеци

2 извршиоца

Асистент за ужу научну област Геометрија
на одређено време до 36 месеци

4 извршиоца

Асистент за ужу научну област 
Астрофизика

на одређено време до 36 месеци

Асистент за ужу научну област Рачунарство 
и информатика

на одређено време до 36 месеци
4 извршиоца

УСЛОВИ: студент докторских студија који је студије првог сте-
пена завршио са укупном просечном оценом најмање 08,00 или 
VII/2 степен стручне спреме, академски назив магистар наука.

Доцент за ужу научну област Комплексна 
анализа

на одређено време од 60 месеци, са 75% радног 
времена

Доцент за ужу научну област Математичка 
анализа

на одређено време од 60 месеци

Ванредни професор за ужу научну област 
Нумеричка математика и оптимизација

на одређено време од 60 месеци
2 извршиоца

Ванредни професор за ужу научну област 
Нумеричка математика

на одређено време од 60 месеци

Доцент за ужу научну област Вероватноћа 
и статистика

на одређено време од 60 месеци

Доцент за ужу научну област Рачунарство и 
информатика

на одређено време од 60 месеци

Редовни професор за ужу научну област 
Астрономија

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из области 
за коју се бира.

ОСТАЛО: Ближи услови за избор утврђени су чл. 71 ст. 1 Зако-
на о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 44/2010) и чл. 
91 Статута Математичког факултета. Уз молбу за конкурисање 
потребно је поднети: молбу, биографију, оверену копију дипло-
ме, списак научних радова и сепарате истих. Молбе са потреб-
ном документацијом могу се доставити Факултету на наведену 
адресу или лично предати у секретаријату Факултета, сваког 
радног дана, од 10,00 до 15,00 часова, у року од 15 дана од 
дана објављивања.

бор

музеј рударСтва и металургије „бор“
19210 Бор, Моше Пијаде 19

тел. 030/424-963

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: да кандидат има високу школску спрему - филозоф-
ски факултет, група: археологија, етнологија, историја, исто-
рија уметности или струке заступљене у Музеју, са најмање три 
године радног искуства у струци и положеним стручним испи-
том из области заштите културних добара. Кандидат за дирек-
тора дужан је да предложи програм рада и развоја установе 
као саставни део конкурсне докуменатације. Уз пријаву на кон-
курс доставити: биографију, диплому, доказ о траженом радном 
искуству, уверење о држављанству, доказ да се не води кри-
вична истрага и да кандидат није осуђиван за кривична дела, 
уверење о здравственом стању. Наведена документа морају 
бити у оригиналу или у овереној фотокопији, не старија од шест 
месеци. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: 
„За конкурс за директора музеја“. Рок за пријављивање је 15 
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се разматрати.

теХнички факултет у бору
19210 Бор, Војске Југославије 12

Универзитетски наставник за ужу научну 
област Хемија, хемијска технологија и 

хемијско инжењерство
на одређено време, изборни период од 5 година

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом и Стату-
том Техничког факултета, као и Правилником о стицању звања 
и заснивању радног односа универзитетских наставника на Уни-
верзитету у Београду, кандидат треба да испуњава и следеће 
посебне услове за рад: VIII степен стручне спреме, докторат 
техничких наука из научне области Хемија, хемијска техноло-
гија и хемијско инжењерство или докторат техничко-технолош-
ких или хемијско-технолошких наука. Остали услови утврђени 
су одредбом чл. 64 Закона о високом образовању („Сл. гласник 
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РС“, бр. 44/2010) и чл. 104, 105 и 108 Статута Техничког факул-
тета у Бору, као и Правилником о стицању звања и заснивању 
радног односа универзитетских наставника на Универзитету у 
Београду. Уз пријаву на конкурс неопходно је доставити доказе 
о испуњености услова: биографију, списак радова, копије науч-
них и стручних радова, диплому о одговарајућој стручној спре-
ми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, 
потврду надлежног органа о непостојању сметње из чл. 62 став 
4 Закона о високом образовању (казнена евиденција МУП-а), 
документа у оригиналу или у овереном препису и не старија од 
шест месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. Пријаве на конкурс, са доказима о испуњавању 
услова, достављају се на горенаведену адресу. Рок за пријаву је 
15 дана од дана објављивања.

оСновна музичка школа 
„конСтантин бабиЋ“

19320 Кладово, 22. септембар 13
тел. 019/808-068

e-mail: muzicka.kladovo@gmail.com

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из чл. 8 став 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, високо обра-
зовање стечено на студијама другог степена - мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или специјалистич-
ке струковне студије, у складу са Законом о високом образо-
вању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тума-
чење и 97/08), почев од 10. септембра 2005. године или на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године, за наставника основне школе и подручја рада, 
за педагога или психолога; дозвола за рад (лиценца), односно 
положен стручни испит за наставника, педагога или психолога; 
обука и положен испит за директора установе (узеће се у обзир 
да није донет подзаконски акт о полагању испита за директора, 
али ће изабрани кандидат бити у обавези да положи овај испит 
у законском року, након што министар просвете донесе одгова-
рајући подзаконски акт); најмање пет година рада у установи на 
пословима образовања; психичка, физичка и здравствена спо-
собност за рад са децом и ученицима; држављанство Републике 
Србије; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично дело из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију; 
непостојање дискриминаторног понашања, утврђеног у складу 
са законом. Уз пријаву доставити: уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, оверене фотокопије дипло-
ме и документа о положеном испиту за лиценцу, односно о 
стручном испиту, потврду о радном искуству, преглед кретања 
у служби са биографским подацима и доказ о стручним и орга-
низаторским способностима (необавезно). Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и учени-
цима подноси изабрани кандидат приликом закључења уговора 
о раду. Доказ да кандидат није осуђиван за наведена кривична 
дела прибавља школа пре доношења одлуке о избору. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве са 
потребном документацијом подносе се поштом, са назнаком: 
„Конкурс за директора“. Рок за пријављивање је 15 дана.

ЧАЧАК

ош „горачиЋи“
32232 Горачићи

Наставник разредне наставе - приправник

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у одговарајућем зани-
мању. Пријављени кандидати морају испуњавати услове про-
писане законом: да су држављани Републике Србије, да имају 
одговарајуће образовање, психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, да нису осуђивани 
правноснажном судском пресудом за кривично дело које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрнављење, за кривично дело примање или давање 
мита, за кривично дело против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њих није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање. Уз пријаву кандидати су дужни да доставе: 
оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, а лекарско уверење пре закључења 
уговора о раду. Уверење да кандидати нису осуђивани прав-
носнажном пресудом за кривична дела предвиђена у члану 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања - прибавља школа. Рок за пријаву је осам дана од дана 
објављивања. Пријаве слати на адресу школе.

ош „филип филиповиЋ“
32000 Чачак, Светозара Марковића 68

тел. 032/322-303

Библиотекар
на одређено време до повратка привремено одсутног 

радника са боловања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор српског језика. 
Кандидати морају доставити следећа документа: оверен препис 
дипломе, уверење о држављанству и извод из матичне књиге 
рођених. Пријаве на конкурс подносе се у року од 8 дана од 
дана објављивања, лично или препоручено поштом, на адре-
су школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разма-
трати. Наставник који буде изабран мора обавити проверу пси-
хофизичких способности за рад са децом и ученицима, коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања, о чему ће бити бла-
говремено обавештен. За све информације заинтересовани кан-
дидати се могу обратити на број телефона: 032/322-303.

Сајмови 
запошљавања

Најкраћи пут  
до посла
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КИКИНдА

предшколСка уСтанова 
„драгољуб удицки“
23300 Кикинда, Доситејева 43

тел. 0230/22-530, 21-230
е-mail: dudicki@predskolskakikinda.еdu.rs

Васпитач
на одређено време до повратка одсутне запослене 

преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да има стечено одговарајуће високо 
образовање на студијама првог степена, студијама другог сте-
пена, студијама у трајању од три године или више образовање; 
да је држављанин Републике Србије; да поседује психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђиван 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 поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узе-
ти у разматрање. Пријаве на конкурс доставити у затвореној 
коверти, са назнаком: „Конкурс за васпитача“. Уз молбу на кон-
курс доставити: уверење о држављанству - оригинал или ове-
рена фотокопија, не старије од 6 месеци; оверену фотокопију 
дипломе о завршеној вишој школи за образовање васпитача, 
односно завршеној високој школи струковних студија за образо-
вање васпитача. Уверење о здравственој способности кандидат 
ће доставити касније, по доношењу одлуке о избору кандидата. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара 
установе и на бројеве телефона: 0230/22-530 или 21-230.

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да има завршену средњу медицинску 
школу, смер медицинска сестра - васпитач; да је држављанин 
Републике Србије; да поседује психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве на 
конкурс доставити у затвореној коверти, са назнаком: „Конкурс 
за медицинску сестру - васпитача“. Уз молбу на конкурс доста-
вити: уверење о држављанству (оригинал или оверена фотоко-
пија, не старије од 6 месеци); оверену фотокопију дипломе о 
завршеној средњој медицинској школи, смер медицинска сес-
тра - васпитач. Уверење о здравственој способности кандидат 
ће доставити касније, по доношењу одлуке о избору кандидата. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара 
установе и на бројеве телефона: 0230/22-530 или 21-230.

Помоћни радник
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да има завршену основну школу, да је 
држављанин Републике Србије, да поседује психичку, физичку 

и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и 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 да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве на 
конкурс доставити у затвореној коверти, са назнаком: „Конкурс 
за помоћног радника“. Уз молбу на конкурс доставити: уверење 
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старије 
од 6 месеци) и оверену фотокопију сведочанства о завршеној 
основној школи. Уверење о здравственој способности кандидат 
ће доставити касније, по доношењу одлуке о избору кандидата. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара 
установе и на бројеве телефона: 0230/22-530 или 21-230.

ош „ваСа СтајиЋ“
23315 Мокрин, Светог Саве 101

тел. 0230/62-048

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања из 
члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања (високо образовање стечено на студијама другог сте-
пена - дипломске академске студије - мастер, специјалистич-
ке академске студије или специјалистичке струковне студије, 
у складу са Законом о високом образовању или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године), 
за наставника основне школе, педагога или психолога; поседо-
вање дозволе за рад (лиценце - стручног испита); поседовање 
психофизичких и здравствених способности за рад са децом 
и ученицима; поседовање држављанства РС; неосуђиваност 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити 
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскр-
нављење, 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 доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију; непостојање дискриминаторног понашања, 
утврђеног у складу са законом; најмање 5 година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања. Уз пријаву на конкурс кандидат тре-
ба да достави: доказ о држављанству (уверење о држављан-
ству, оверена фотокопија или оригинал уверења); диплому о 
стеченом образовању или оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању; документа о положеном испиту за лиценцу, 
односно стручном испиту или оверену фотокопију документа о 
положеном испиту за лиценцу или стручном испиту и потврду 
о радном искуству. Поред наведеног, кандидат треба да наве-
де краће биографске податке и приложи: податке о кретању 
у досадашњој служби или радном односу, стручном и радном 
усавршавању и оствареним резултатима рада и предлог мера, 
организације и начина руковођења школом које би спровео као 
директор школе. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављи-
вања. Пријаве слати на горенаведену адресу школе, непосред-
но или поштом. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе, на број телефона: 0230/62-048.

Национална служба 
за запошљавање

 Наука и образовање
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КосовсК А мИТровИцА

предшколСка уСтанова 
„шарСко лане“

38236 Штрпце
тел. 0290/71-193

Васпитач
3 извршиоца - два извршиоца на неодређено време 
и један извршилац на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства и одсуства ради 
неге детета, са 100% радног времена

Магационер - набављач

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова васпитача може 
бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: посе-
довање одговарајућег образовања - васпитач предшколских 
установа, васпитач предшколског васпитања и образовања, на 
студијама другог степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије или специјалистичке струковне сту-
дије), у складу са Законом о високом образовању („Службени 
гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и 
44/10), почев од 10. септембра 2005. године, на основним сту-
дијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. године, васпитач 
са стеченим високим образовањем на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне студије), студијама у 
трајању од три године или вишим образовањем; поседовање 
психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; нео-
суђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрнављење, за кривично дело примања или давања 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, непостојање дискриминаторног 
понашања на страни кандидата, у складу са законом. У рад-
ни однос ради обављања послова магационера - набављача 
може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: 
IV степен стручне спреме, смер економски, комерцијални тех-
ничар; поседовање држављанства Републике Србије; неосуђи-
ваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрнављење, за кривично дело примања или давања 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, непостојање дискриминаторног 
понашања на страни кандидата, у складу са законом. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: пријаву (кратка 
биографија кандидата); извод из матичне књиге рођених; уве-
рење о држављанству; оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми; уверење да кандидат није 
под истрагом и лекарско уверење. Одлуку о избору кандидата 
директор ће донети у року од 30 дана од дана истека рока за 
подношење пријава. Пријаве са доказима о испуњености усло-
ва доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава 
на конкурс“. Ближе информације о конкурсу могу се добити на 
горенаведени број телефона, код секретара установе.

КрАгУјЕвАц

филолошко-уметнички факултет
34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб

тел. 034/500-125, 500-126

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

на одређено време од 5 година

Наставник у звање доцента за ужу научну 
област Етномузикологија

за 30% радног времена, на одређено време од 5 
година

УСЛОВИ: доктор наука из уже научне области за коју се бира. 
Општи и посебни услови предвиђени су чл. 64 и чл. 65 Закона 
о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/07, 
97/08, 44/2010, 93/2012 и 89/2013), Статутом Универзитета 
у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. II-01-12 од 09.01.2014.) - 
(www.kg.аc.rs), Статутом Филолошко-уметничког факултета 
у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. 01-1739 од 17.06.2013.) - 
(www.filum.kg.аc.rs), Одлуком о изменама и допунама Статута 
ФИЛУМ-а, бр. 01-4325 од 18.11.2013. године, Законом о раду 
(„Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013.), 
Правилником о начину и поступку заснивања радног односа 
и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу (пре-
чишћен текст, бр. I-01-13 од 10.01.2014.) и другим актима 
Факултета и Универзитета у Крагујевцу.

ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити: пријава на 
конкурс, биографија и стручна биографија (на CD-у и у штампа-
ној форми), оверена копија дипломе, оверена копија извода из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству (оригинал); 
потврда надлежног органа (полицијске управе) да кандидат 
није осуђиван за кривична дела предвиђена чланом 62 став 3 
Закона о високом образовању (оверена копија); мишљење сту-
дената формирано на основу анкете (за кандидате који имају 
педагошко искуство у звању доцента у високошколској уста-
нови). За кандидате који се први пут бирају у звање доцента 
предвиђено је приступно предавање. Фотокопије докумената 
морају бити оверене и не старије од 6 месеци. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве, као и документација кандидата који 
не испуњавају услове конкурса неће се узимати у разматрање. 
Сва документација и оригинални радови достављају се Служби 
за опште и правне послове ФИЛУМ-а, у згради Друге крагује-
вачке гимназије или поштом. Рок за подношење пријава је 15 
дана од дана објављивања.

национална служба за 
запошљавање

обука за активно 
тражење посла

информиСаноСт 
СигурноСт 

Самопоуздање

 Наука и образовање
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филолошко-уметнички факултет
34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб

тел. 034/500-125, 500-126

Сарадник у звање вишег или самосталног 
уметничког сарадника (пијанисте) за ужу 

уметничку област Клавир
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из области за коју се 
бира, са укупном просечном оценом најмање осам, високи умет-
нички резултати и изразита способност за уметничку сарадњу 
и наставни рад или изузетна уметничка остварења која су од 
значаја за развој културе и уметности, значајна признања за 
уметнички рад и нарочито способност за уметничку сарадњу и 
наставни рад. За избор у звање вишег или самосталног умет-
ничког сарадника предвиђена је аудиција.

Сарадник у звање асистента за ужу 
уметничку област Камерна музика 

(акордеониста)
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских академских студија који је прет-
ходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом нај-
мање осам, који показује смисао и способност за наставни рад 
и који познаје један од светских језика. Факултет може изабра-
ти у звање асистента магистра наука, односно магистра умет-
ности коме је прихваћена тема докторске дисертације (за сту-
дије по старом закону). За асистента из поља уметности може 
бити изабрано и лице које је завршило академске студије првог 
степена и има уметничка дела која показују смисао кандидата 
за самостално уметничко стваралаштво, уколико у уметничкој 
области за коју се бира нису предвиђене мастер, односно док-
торске студије.

ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити: пријава на 
конкурс, биографија и стручна биографија (на CD-у и у штам-
паној форми), оверена копија диплома, уверење о уписаним 
докторским студијама или одлука о прихваћеној теми докторске 
дисертације, оверена копија извода из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству (оригинал), потврда надлежног орга-
на (полицијске управе) да кандидат није осуђиван за кривич-
на дела предвиђена чланом 62 став 3 Закона о високом обра-
зовању (оверена копија), мишљење студената формирано на 
основу анкете (за кандидате који имају педагошко искуство у 
високошколској установи). Фотокопије докумената морају бити 
оверене и не старије од 6 месеци. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве, као и документација кандидата који не испуњавају 
услове конкурса, неће се узимати у разматрање. Сва докумен-
тација и оригинални радови достављају се Служби за опште и 
правне послове ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке гимна-
зије или поштом. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања.

универзитет у крагујевцу 
природно-математички факултет

34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12
тел. 034/336-223

Ванредни професор за ужу научну област 
Програмирање

у Институту за математику и информатику, на 
одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из области 
информатичких или техничких наука. Остали услови утврђени 
су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07, 97/08, 44/10, 93/12 и 89/13), Статутом Универзитета 
у Крагујевцу, Правилником о ближим условима и поступку за 
избор у звање наставника Универзитета у Крагујевцу, Статутом 
Факултета и Правилником о систематизацији послова и радних 
задатака Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата.

Асистент за ужу научну област Зоологија
у Институту за биологију и екологију факултета, на 

одређено време 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме и уписане докторске сту-
дије уже научне области за коју се бира или VII/2 степен струч-
не спреме, магистар биолошких наука уз услов да је прихваћена 
тема докторске дисертације, односно VIII степен стручне спре-
ме, доктор биолошких наука који је изабран у звање асистента 
по Закону о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07, 97/08, 44/10, 93/12 и 89/13) и у наведеном звању про-
вео највише један изборни период. Остали услови утврђени су 
Законом о високом образовању, Статутом Факултета и Правил-
ником о систематизацији послова и радних задатака Факултета, 
у складу са којима ће бити извршен избор пријављених канди-
дата.

ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу, поред општих услова, 
треба да испуњавају и посебне услове прописане Законом и 
наведеним општим актима. Уз пријаву неопходно је доставити: 
биографију са подацима о досадашњем раду, оверену фотоко-
пију дипломе о стеченој одговарајућој стручној спреми и списак 
и сепарате објављених радова, односно радова за који посе-
дују потврду да су прихваћени за објављивање до момента 
пријаве на конкурс. Кандидати су, такође, дужни да уз пријаву 
на конкурс доставе и одговарајуће доказе надлежних органа 
поводом чињенице да нису правноснажном пресудом осуђе-
ни за кривично дело против полне слободе, фалсификовања 
јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања 
мита у обављању послова у високошколској установи. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се разматрати.

правни факултет у крагујевцу
34000 Крагујевац, Јована Цвијића 1

тел. 034/306-500

Наставник у звању доцента за ужу 
привредноправну научну област

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор правних наука, 
односно да испуњава услове из чл. 64, а на период сагласан 
чл. 65 Закона о високом образовању; други општи и посебни 
услови прописани Законом, Статутом и другим актима Прва-
ног факултета у Крагујевцу. Пријаву на конкурс, са доказима о 
испуњености услова, као и доказе из чл. 62 ст. 3 Закона о висо-
ком образовању, слати на горенаведену адресу. Рок за пријаву 
је 15 дана.

Модеран  
јавни сервис

Брз и ефикАсАн 
одговор  
нА зАхтеве  
клијенАтА
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предшколСка уСтанова 
„полетарац“

34227 Баточина, Краља Петра I 73
тел. 034/6842-324, 6842-419

Директор
за мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове пропи-
сане чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 
55/13): одговарајуће образовање стечено на студијама другог 
степена - мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије, у складу са Зако-
ном о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 
- аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 
2005. године или високо образовање стечено на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године за 
васпитача или стручног сарадника; да поседује дозволу за рад, 
обуку и положен испит за директора и најмање пет година рада 
у установи након стеченог одговарајућег образовања, одгова-
рајуће високо образовање стечено на студијама првог степена 
- основне академске, односно струковне студије, у трајању од 
три године или више образовање за васпитача, дозволу за рад, 
обуку и положен испит за директора установе и најмање десет 
година рада у предшколској установи на пословима васпитања 
и образовања, након стеченог одговарајућег образовања; да 
поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом; поседовање држављанства Републике Србије; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и 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 зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање и да зна језик на 
ком се остварује васпитно-образовни рад. Уз пријаву на конкурс 
кандидат је у обавези да приложи: доказ о држављанству Репу-
блике Србије (не старији од шест месеци); извод из матичне 
књиге рођених; оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању; оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу; доказ о савладаној обуци 
и положеном испиту за директора установе (изабрани кандидат 
који нема обуку и положен испит за директора биће обавезан 
да испит положи у року од годину дана од дана ступања на 
дужност); потврду о радном искуству у области образовања и 
васпитања; уверење о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом (не старије од шест месеци); уверење 
да није осуђиван правноснажном пресудом у сладу са чланом 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13); уве-
рење да се против кандидата не води истрага; оверену фотоко-
пију личне карте и биографију са кратким прегледом кретања у 
служби и предлог програма рада директора установе. Пријаве 
на конкурс, са назнаком: „Конкурс за директора предшколске 
установе“, слати поштом или доставити лично, на горенаведену 
адресу. Ближе информације могу се добити на горенаведене 
бројеве телефона. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања.

КрАЉЕво

ош „вук караЏиЋ“
36000 Краљево, Излетничка 10

тел. 036/379-700

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запослене са 
породиљског боловања, за рад у издвојеном 

одељењу школе на Берановцу

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат поред општих 
услова предвиђених Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 
24/05, 61/05, 54/09 и 32/13), треба да испуњава и посебне усло-
ве предвиђене чл. 120 ст. 1 тач. 1, 2, 3, 4 и 5 и чл. 8 став 2 
и 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и услове из чл. 3 став 1 
тачка 12 Правилника о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, 
бр. 11/12): да има одговарајуће образовање - образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање 3 месеца, као и за кривично дело насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица и родоскрнављење, за примање или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја, против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, као и да лицу није утврђено 
дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије; 
да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад (срп-
ски језик). Уз пријаву на конкурс приложити одговарајућу доку-
ментацију којом се доказује испуњеност услова предвиђених 
законом, Правилником и овим конкурсом: диплому о стеченом 
одговарајућем образовању, потврду или уверење високош-
колске установе о образовању 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 пре-
носа бодова, уверење о држављанству (не старије од 6 месе-
ци) и извод из матичне књиге рођених, доказ да кандидат зна 
језик на ком се остварује образовно-васпитни рад - српски језик 
(у обавези су да доставе само они кандидати који образовање 
нису стекли на српском језику, а доказује се потврдом одгова-
рајуће високошколске установе да је кандидат положио испит 
из српског језика). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима доставља изабрани 
кандидат, пре закључења уговора о раду. Доказ да кандидат 
није осуђиван прибавља школа. Документација се доставља у 
оригиналу или у овереним фотокопијама. Рок за пријаву је 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Небла-
говремене и непотпуне пријаве, као и пријаве са неовереном 
документацијом, неће се разматрати. Пријаве слати на адресу 
школе или донети лично у просторије школе, радним даном, од 
09,00 до 12,00 часова.

http://www.nsz.gov.rs/Ваша праВа адреса:
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КрУШЕвАц

машинСко-електротеХничка школа
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 26

тел. 037/427-508

Наставник физичке културе
на одређено време до повратка радника са функције

УСЛОВИ: Кандидати поред услова утврђених чл. 8 и 120 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), треба да испуњавају и услове 
из Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Служ-
бени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 
3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 
6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011 и 
9/2013). Уз пријаву кандидати треба да доставе: оверену фото-
копију дипломе, уверење о држављанству и извод из матич-
не књиге рођених. Доказ о физичкој, психичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) 
- подноси се пре закључења угвора о раду. Доказ о неосуђи-
ваности прибавља школа. Пријаве са доказима о испуњености 
услова доставити лично или на наведену адресу, са назнаком: 
„За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узе-
ти у разматрање.

музичка школа „Стеван ХриСтиЋ“
37000 Крушевац, Чупићева 25

тел. 037/427-556

Музичка школа „Стеван Христић“ у Крушевцу пре-
кида поступак избора кандидата по конкурсу који је 
објављен 11.12.2013. године у публикацији „Послови“. 
У издвојеном одељењу Музичке школе у Варварину: 
професор клавира - приправник, за 9% радног времена, 
на одређено време; професор хармонике - приправник, 
за 30% радног времена, на одређено време. У издвоје-
ном одељењу Музичке школе у Брусу: професор клави-
ра - приправник, за 88% радног времена, на одређено 
време; професор клавира - приправник, за 27% радног 
времена, на одређено време; професор хармонике - при-
правник, за 80% радног времена, на одређено време; 
професор хармонике - приправник, за 30% радног вре-
мена, на одређено време; професор српског традицио-
налног певања - приправник, за 12% радног времена, 
на одређено време; професор српског традиционалног 
свирања - фрула - приправник, за 49% радног време-
на, на одређено време. У издвојеном одељењу Музичке 
школе у Александровцу: професор клавира - приправ-
ник на одређено време; професор клавира - приправник 
на одређено време; професор клавира - приправник, 
за 88% радног времена, на одређено време; професор 
хармонике - приправник, на одређено време. Прекид ће 
трајати до добијања сагласности надлежног министар-
ства. За време прекида не теку рокови везани за избор 
кандидата.

музичка школа „Стеван ХриСтиЋ“
37000 Крушевац, Чупићева 25

тел. 037/427-556

Музичка школа „Стеван Христић“ у Крушевцу прекида 
поступак избора кандидата по расписаном конкурсу који 
је објављен 04.12.2013. године у публикацији „Посло-
ви“. У матичној школи у Крушевцу: професор клавира 
- приправник на одређено време; професор клавира - 
приправник, за 31% радног времена, на одређено вре-
ме; професор хармонике - приправник, за 34% радног 

времена, на одређено време; професор виолине - при-
правник, за 95% радног времена, на одређено време; 
професор виолине за 63% радног времена; професор 
гитаре - приправник на одређено време; професор гита-
ре - приправник на одређено време; професор флау-
те - приправник, за 62% радног времена, на одређено 
време; професор кларинета - приправник на одређено 
време; професор трубе - приправник, за 50% радног 
времена, на одређено време; корепетитор - приправник 
на одређено време. У издвојеном одељењу у Великом 
Шиљеговцу: професор клавира - приправник, за 60% 
радног времена, на одређено време; професор хармо-
нике - приправник, за 36% радног времена, на одређе-
но време. Прекид ће трајати до добијања сагласности 
надлежног министарства. За време прекида не теку 
рокови везани за избор кандидата.

лЕсКовАц

Средња школа грделица
16220 Грделица, 29. новембар бб

тел. 016/3426-161

Професор физике
са 50% радног времена, на одређено време до 

повратка запосленог са функције

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одговарајућу врсту стручне 
спреме према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школа-
ма („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/11, 8/11), као 
и да испуњавају услове предвиђене чланом 8 став 2 и чланом 
120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13). Кандидати уз пријаву 
достављају следећа документа: оригинал или оверен пре-
пис дипломе (као доказ о одговарајућем образовању), извод 
из матичне књиге рођених, држављанство Републике Србије, 
доказ да нису осуђивани и да се против њих не води истрага. 
Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са ученицима подноси се пре закључења уговора 
о раду са изабраним кандидатом. Пријаве са потребном доку-
ментацијом доставити у року од 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“, на адресу школе, са назнаком: „За кон-
курс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
разматрање. Све потребне информације могу се добити на број 
телефона: 016/3426-161.

ош „Славко златановиЋ“
16204 Мирошевце
тел. 016/787-242

Наставник физичког васпитања
са 20% радног времена, на одређено време до 

повратка запосленог са функције

УСЛОВИ: да кандидат испуњава опште услове предвиђене чл. 
120 Закона о основама система образовања и васпитања: да има 
одговарајућу високу стручну спрему према Правилнику о врсти 
стручне спреме наставног особља за рад у основној школи; 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кри-
вично 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 санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
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минаторно понашање; да је држављанин Републике Србије; да 
зна српски језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. 
Уз пријаву на конкурс кандидат прилаже: доказ о завршеној 
одговарајућој стручној спреми, уверење о држављанству Репу-
блике Србије и доказ о знању српског језика. Уверење о пси-
хофизичкој способности доставља се пре закључења уговора 
о раду. Доказ да лице није осуђивано прибавља школа. Пси-
холошка процена за рад са децом и ученицима спровешће се у 
сарадњи са надлежном службом за послове запошљавања. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Одлуку 
о избору кандидата донеће директор, у року од 8 дана од дана 
добијања резултата психолошке процене способности за рад са 
децом и ученицима.

лоЗНИцА

предшколСка уСтанова „бамби“
15300 Лозница, Генерала Јуришића 3

тел. 015/882-122

Васпитач у припремном предшколском 
програму

на одређено време ради замене одсутног запосленог

УСЛОВИ: услови из чл. 8 и 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, 1 година рада на пословима васпитача. 
Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе, извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); 
извод из матичне књиге држављана (не старији од шест месе-
ци, оригинал или оверена фотокопија), оверену фотокопију 
радне књижице. Пријаве са документацијом слати на адресу 
установе, у року од 8 дана од дана објављивања.

НИШ

природно-математички факултет
18000 Ниш, Вишеградска 33

тел. 018/533-015

Наставник у звању ванредног професора 
за ужу научну област Органска хемија и 

биохемија
на Департману за хемију, на одређено време од 60 

месеци

УСЛОВИ: доктор хемијских наука.

Наставник у звању ванредног професора 
за ужу научну област Експериментална и 

примењена физика
на Департману за физику, на одређено време од 60 

месеци

УСЛОВИ: доктор техничких 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). Рок за пријаву је 15 дана.

Сарадник у звању асистента за ужу научну 
област Физичка географија

на Департману за географију, на одређено време од 
36 месеци

УСЛОВИ: магистар географских наука из области физичке 
географије, ако је прихваћена тема докторске дисертације из 

области физичке географије или доказ да је кандидат студент 
докторских студија из поменуте области, као и да је претходне 
нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање 
осам.

Сарадник у звању асистента за ужу научну 
област Друштвена географија - туристичка 

група предмета
на Департману за географију, на одређено време од 

36 месеци

УСЛОВИ: магистар из области туристичких наука, ако је при-
хваћена тема докторске дисертације из области туристичких 
наука или да је кандидат студент докторских студија из исте 
области, као и да је претходне нивое студија завршио са укуп-
ном просечном оценом најмање осам.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да доставе: биографију, 
доказ о завршеној магистратури, као и доказ да им је прихваће-
на тема докторске дисертације или доказ да је кандидат студент 
докторских студија, као и доказ о укупној просечној оцени на 
претходним нивоима студија и списак научних радова, као и 
саме радове. Рок за пријаву је 15 дана.

НовИ пАЗАр

ош „алекСа шантиЋ“
36321 Црквине

тел. 020/5723-020

Наставник српског језика
са 89% норме, на одређено време до повратка 

раднице са породиљског боловања

УСЛОВИ: Потребно је да кандидати испуњавају следеће услове: 
1. да имају одговарајуће образовање у складу са Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
11/2012 и 15/2013) и да испуњавају услове из чл. 8 став 4 и чл. 
120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13); 2. да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 3. да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; 4. држављанство Републи-
ке Србије; 5. да знају језик на ком се остварује васпитно-об-
разовни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати су обавезни да 
доставе доказе о испуњености услова: доказ о стеченом обра-
зовању - оверена фотокопија, уверење о држављанству Репу-
блике Србије (не старије од шест месеци) и извод из матичне 
књиге рођених. Доказ из тачке 2 конкурса доставља изабрани 
кандидат, пре закључења уговора о раду, а доказ из тачке 3 - за 
изабраног кандидата прибавља школа. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве 
на конкурс, уз доказ о испуњености услова за заснивање радног 
односа, предати у просторијама школе или слати на горенаве-
дену адресу.
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НовИ сА д

факултет теХничкиХ наука
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

тел. 021/4852-506

Доцент за ужу стручну, уметничку, односно 
научну област Физика

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, природно - математич-
ке струке, област физике и услови прописани чланом 64 Зако-
на о високом образовању. Приложити молбу за избор у звање 
и пријем у радни однос (навести прецизан назив уже научне 
области) и доказе о испуњености услова конкурса: краћу био-
графију, оверене фотокопије диплома, доказ о држављанству, 
свим дипломама стеченим у иностранству потребно је приложи-
ти и доказ о нострификацији, списак објављених научних радо-
ва, књиге и саме радове. Пријаве слати на горенаведену адре-
су, за сваки конкурс појединачно. Комисија ће разматрати само 
благовремене и потпуне пријаве. Конкурс је отворен 15 дана од 
дана објављивања.

гимназија „Жарко зрењанин“
21460 Врбас, Палих бораца 9

тел. 021/704-653

Директор
на одређено време од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које 
испуњава услове прописане чл. 8 став 2 и чл. 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, као и посебне услове: 
да поседује високо образовање у складу са Законом о високом 
образовању на студијама другог степена, дипломске академске 
студије - мастер, специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије у складу са Законом о високом 
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично 
тумачење, 97/08, 44/10, 93/12 и 89/13), почев од 10.09.2005. 
године или на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10.09.2005. године, за наставника гимназије, педагога или пси-
холога; да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кри-
вично 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 санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; држављанство Републике Србије, да поседује 
дозволу за рад (лиценцу) за наставника, педагога или психоло-
га; да је прошао обуку и да има положен испит за директора; 
најмање 5 година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Уз 
пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе: оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образо-
вању; уверење о држављанству - не старије од 6 месеци; ове-
рен препис или оверену фотокопију дозволе за рад - лиценце 
за наставника, педагога или психолога; уверење о положе-
ном испиту за директора; потврду о радном искуству у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; извод из матичне књиге рођених; 
биографске податке и програм рада. Рок за пријављивање је 
15 дана, рачунајући од наредног дана од објављивања. Школа 
прибавља уверење о неосуђиваности за све кандидате. Лекар-
ско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са ученицима подноси се пре закључивања уговора о 

раду. Пријава која не садржи доказ о обуци и положеном испи-
ту за директора сматраће се потпуном, јер програм обуке за 
директора, као и Правилник о полагању испита за директора 
школе нису донети од стране министра. Уколико изабрани кан-
дидат нема положен испит за директора, дужан је да га поло-
жи у року од годину дана од ступања на дужност. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
доставити лично или поштом, на горенаведену адресу, са наз-
наком: „За конкурс за избор директора“.

факултет за Спорт и туризам „тимС“
21000 Нови Сад, Радничка 30а

тел. 021/530-633
e-mail: informacije@tims.еdu.rs

Асистент у пољу друштвено-хуманистичких 
наука, научна област Физичко васпитање и 
спорт, ужа научна област Комплементарне 

кинезиолошке науке
са непуним радним временом, на одређено време

УСЛОВИ: завршен медицински факултет и мастер студије са 
просечном оценом најмање 8,00 и уписане докторске студије 
- пожељно усмерење ка биомедицинским наукама. Посебан 
услов за горенаведено радно место је да кандидат има одгова-
рајуће компетенције у педагошком раду из одговарајуће научне 
области.

Асистент у пољу друштвено-хуманистичких 
наука, научна област Физичко васпитање и 

спорт, ужа научна област Кинезиологија
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: завршен одговарајући факултет и мастер студије, са 
просечном оценом најмање осам и уписане докторске студије. 
Посебан услов за горенаведено радно место је да кандидат има 
одговарајуће компетенције у педагошком раду из одговарајуће 
научне области.

ОСТАЛО: Поред наведених услова, кандидат треба да испуњава 
и услове предвиђене Законом о високом образовању, Законом 
о раду и Статутом Факултета за спорт и туризам. Уз пријаву 
на конкурс кандидат треба да поднесе доказе о испуњености 
услова конкурса: радну биографију, оригинал или оверену 
фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених, уве-
рење надлежног државног органа да није осуђиван за кривична 
дела, као ни да се пред надлежним органима не води кривични 
поступак против кандидата, списак објављених научних радова 
и да достави саме радове, кандидати за асистента и потврду о 
уписаним докторским студијама. Пријаву о наведеним докази-
ма о испуњавању услова конкурса сви кандидати могу послати 
на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Информа-
ције у вези са конкурсом могу се добити на бројеве телефона: 
021/530-633 или 021/530-231, сваког радног дана, у времену 
од 08,00 до 16,00 часова. Конкурс је отворен 8 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.

 Наука и образовање

највећа понуда 
слободних послова 
на једном месту
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факултет за менаЏмент
21205 Сремски Карловци, Његошева 1/а

тел. 021/2155-183

Ванредни професор на Катедри за медије 
и комуникологију у ужој научној области 

Примењене медијске науке
реизбор на период од 5 година

2 извршиоца

Доцент на Катедри за медије и 
комуникологију у ужој научној области 

Теорија медија и комуникације
избор на одређено време од 5 година

Наставник страног језика за наставни 
предмет Енглески језик

реизбор на период од 10 година

УСЛОВИ: услови су предвиђени чл. 64, 65 и 68 Закона о високом 
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10). 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. 
Пријаве са прилозима (биографија са неопходним подацима за 
писање извештаја, дипломе, списак објављених радова и оста-
ла документација), доставити на горенаведену адресу. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

допуна конкурСа 
пу „колибри“

21420 Бач, Школска 3

Конкурс објављен 29.01.2014. године у публикацији 
„Послови“, допуњује се у делу УСЛОВИ, тако што се 
поред наведеног додаје да кандидат може имати и одго-
варајуће образовање из тачке 8 став 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, на студијама 
првог степена (основне академске, односно струковне 
студије), студијама у трајању од три године или више 
образовање са најмање десет година рада у предшкол-
ској установи на пословима васпитања и образовања, 
након стеченог одговарајућег образовања. Мења се и 
рок за пријављивање на конкурс, и треба да стоји: Рок 
за пријављивање је 25 дана од дана објављивања.

ош „алекСа шантиЋ“
21426 Вајска, Маршала Тита 33

тел. 021/775-873

Директор
на одређено време од 4 године

УСЛОВИ: завршене мастер студије, односно основне студије у 
трајању од најмање 4 године, према члану 8 став 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања - кандидат треба 
да достави: оверен препис дипломе, односно оверено уверење 
о завршеним студијама; држављанство Републике Србије (не 
старије од шест месеци); доказ да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривична дела прописана одредбом члана 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; кандидат подноси својеручно потписану изјаву о 
неосуђиваности, а школа по службеној дужности за изабраног 
кандидата прибавља горенаведени доказ, односно уверење да 
исти није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
прописана одредбом члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања; радни стаж од најмање 
пет година у области образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања - кандидат подноси потврду изда-

ту од стране послодавца; дозволу за рад, односно лиценцу - 
кандидат подноси оверен препис лиценце; положен испит за 
директора - кандидат који нема положен испит дужан је исти 
положити у року од годину дана од дана ступања на дужност; 
лекарско уверење (не старије од шест месеци), да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; познавање језика на ком се остварује образовно-вас-
питни рад и кратку биографију. Пријаве слати на горенаведену 
адресу, у року од 15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се раз-
матрати.

факултет Спорта и 
физичког ваСпитања
21000 Нови Сад, Ловћенска 16

тел. 021/450-188, лок. 124

Сарадник у настави за ужу област Основне 
научне дисциплине у спорту и физичком 

васпитању (група предмета: Ритмичка 
гимнастика и плес)

на одређено време годину дана

Сарадник у настави за ужу област Основне 
научне дисциплине у спорту и физичком 

васпитању (група предмета: Фудбал)
на одређено време годину дана

Сарадник у настави за ужу област Основне 
научне дисциплине у спорту и физичком 
васпитању (група предмета: Кошарка)

на одређено време годину дана

Сарадник у настави за ужу област 
Основне научне дисциплине у спорту и 
физичком васпитању (група предмета: 

Кинезитерапија)
на одређено време годину дана

Сарадник у настави за ужу област Основне 
научне дисциплине у спорту и физичком 

васпитању (група предмета: Теорија 
физичке културе)

на одређено време годину дана

Сарадник у настави за ужу област Основне 
научне дисциплине у спорту и физичком 

васпитању (група предмета: Школско 
физичко васпитање)

на одређено време годину дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: студент мастер академских или специјалистичких 
студија, завршене студије првог степена са укупном просеч-
ном оценом најмање осам; кандидат треба да испуњава услове 
који су предвиђени Законом о високом образовању и Статутом 
Факултета спорта и физичког васпитања. Уз пријаву кандидат 
треба да приложи: краћу биографију, доказе о испуњености 
услова из конкурса (оверену копију дипломе о завршеном 
факултету спорта и физичког васпитања, потврду о уписаним 
мастер академским или специјалистичким студијама). Доказ о 
неосуђиваности прибавиће Факултет службеним путем. Прија-
ве са документацијом подносе се општој служби Факултета, на 
горенаведену адресу. Рок за пријављивање је 8 дана. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
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факултет Спорта и физичког 
ваСпитања

21000 Нови Сад, Ловћенска 16
тел. 021/450-188, лок. 124

Асистент за ужу област Основне научне 
дисциплине у спорту и физичком 

васпитању (група предмета: Атлетика)
на одређено време 3 године

Асистент за ужу област Основне 
научне дисциплине у спорту и 

физичком васпитању (група предмета: 
Антропомоторика)

на одређено време 3 године

Асистент за ужу област Основне научне 
дисциплине у спорту и физичком 

васпитању (група предмета: Гимнастика)
на одређено време 3 године

Асистент за ужу област Основне научне 
дисциплине у спорту и физичком 

васпитању (група предмета: Активности у 
природи, Приказ спортова и Дијагностика  

у спорту, по потреби)
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: уписане докторске студије или академски назив 
магистра наука и прихваћена тема докторске дисертације, са 
завршеним претходним нивоима студија са укупном просеч-
ном оценом најмање осам; кандидат треба да испуњава услове 
који су предвиђени Законом о високом образовању („Сл. глас-
ник РС“, бр. 76/05) и Статутом Факултета. Уз пријаву кандидат 
треба да приложи: краћу биографију, доказе о испуњености 
услова из конкурса - оверену копију дипломе Факултета спорта 
и физичког васпитања, оверену копију дипломе о завршеним 
мастер студијама или дипломе о стеченом академском називу 
магистра наука и потврду о уписаним докторским студијама 
или потврду о прихватању теме докторске дисертације. Доказ о 
неосуђиваности прибавиће Факултет службеним путем. Прија-
ве са документацијом подносе се општој служби Факултета, на 
горенаведену адресу. Рок за пријављивање је 8 дана.

факултет теХничкиХ наука
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

тел. 021/4852-506

Доцент за ужу стручну, уметничку, 
односно научну област Архитектонско-

урбанистичко планирање, пројектовање и 
теорија

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, архитектонске струке, 
звање: доктор наука из архитектуре, искуство у настави на гру-
пи предмета архитектонског пројектовања, искуство у струч-
ном и научном раду из области архитектонског пројектовања 
и услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању.

Доцент за ужу стручну, уметничку, 
односно научну област Архитектонско-

урбанистичко планирање, пројектовање и 
теорија

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, архитектонске струке, 
звање: доктор наука из архитектуре, искуство у раду од мини-

мум три године у ужој стручној, уметничкој, односно научној 
области за коју се бира и услови прописани чланом 64 Закона о 
високом образовању.

ОСТАЛО: Приложити молбу за избор у звање и пријем у радни 
однос (навести прецизан назив уже научне области) и доказе 
о испуњености услова конкурса: краћу биографију, оверене 
фотокопије диплома, доказ о држављанству (свим диплома-
ма стеченим у иностранству потребно је приложити и доказ о 
нострификацији), списак објављених научних радова, књиге и 
саме радове. Пријаве слати на горенаведену адресу за сваки 
конкурс појединачно. Комисија ће разматрати само благовре-
мене и потпуне пријаве. Конкурс је отворен 15 дана од дана 
објављивања.

пу „добра вила“
21000 Нови Сад, Петефи Шандора 153

тел. 021/504-871

Васпитач
на одређено време, најдуже до 28.02.2014. године

Васпитач
на одређено време, најдуже до 31.08.2014. године

Васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање на студијама првог степена, сту-
дијама другог степена или студијама у трајању од 3 године или 
више образовање - школа за васпитаче у складу са законом; 
психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом; 
испуњеност услова из чл. 8 став 1 и 2 и чл. 120 став 1 тачка 1 
Закона о основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13); знање језика на 
ком се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат уз пријаву 
треба да достави: оверену фотокопију дипломе, оверену фото-
копију уверења о држављанству, оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених/венчаних, лекарско уверење (доставља 
изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду), уверење 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања (доказ прибавља установа). Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

пАНЧЕво

медицинСка школа 
„Стевица јовановиЋ“

26000 Панчево, Пастерова 2

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: држављанство Републике Србије; одговарајуће висо-
ко образовање: на студијама другог степена (дипломске ака-
демске студије - мастер, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије) или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10.09.2005. године; да кандидат 
испуњава услове за наставника стручне школе, подручја рада 
здравство и социјална заштита, за педагога и психолога; да има 
дозволу за рад, обуку и положен испит за директора школе и 
најмање 5 година рада у школи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; изабра-
ни директор који нема положен испит за директора дужан је да 
га положи у року од годину дана од дана ступања на дужност, 
а у случају да га не положи престаје му дужност директора; 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
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децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично 
дело давања и примања мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање. Директор се бира на 4 године. Рок за пријављивање 
је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс при-
ложити: уверење о држављанству, оверену фотокопију дипло-
ме о стеченој стручној спреми, оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту или испиту за лиценцу, потврду о 
радном стажу, преглед кретања у служби са биографским пода-
цима, могуће доказе о стручним и организационим способнос-
тима. Провера психичке, здравствене и физичке способности 
провериће се у надлежним установама, пре доношења одлуке о 
избору. Пријаве са пратећом документацијом искључиво слати 
на адресу школе.

пИроТ

предшколСка уСтанова „8. Септембар“
18320 Димитровград, Светосавска 2

тел. 010/361-087

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања, и то по чл. 
39 тач. 1 Закона о предшколском васпитању и образовању 
(„Сл. гласник РС“, бр. 18/10); поседовање психичке, физич-
ке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; 
држављанство Републике Србије; да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскр-
нављење, 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 доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију; непостојање дискриминаторног понашања 
на страни кандидата, утврђеног у складу са законом. Уз пријаву 
на конкурс доставити: извод из матичне књиге рођених; доказ 
о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству) 
и оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању. Пријаве слати на горенаведену адресу. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

поЖАрЕвАц

политеХничка школа
12000 Пожаревац, Јована Шербановића 5

тел. 012/513-595

Наставник електро групе предмета
на одређено време до повратка запослене са 

боловања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани инжењер 
електротехнике, дипломирани инжењер електронике, дипло-
мирани електротехнички инжењер, професор електротехнике, 
дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства, мастер 
инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене 
основне академске студије у области електротехнике и рачу-
нарства.

Наставник машинске групе предмета
на одређено време до повратка запосленог са 

функције

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани инжењер 
машинства, дипломирани машински инжењер, мастер инжењер 
машинства, претходно завршене основне студије у области 
машинског инжењерства.

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка запослене са 

боловања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор енглеског јези-
ка, дипломирани филолог за енглески језик и књижевност, мас-
тер филолог (студијски програм - англистика), мастер профе-
сор језика и књижевности (студијски програм - енглески језик 
и књижевност).

Наставник енглеског језика
са 33% норме рада, на одређено време до повратка 

запослене са боловања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор енглеског јези-
ка, дипломирани филолог за енглески језик и књижевност, мас-
тер филолог (студијски програм - англистика), мастер профе-
сор језика и књижевности (студијски програм - енглески језик 
и књижевност).

ОСТАЛО: да кандидати испуњавају услове прописане чл. 8, 120 
и 121 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и Правилником о врсти 
стручне спреме наставника, стручних сарадника у настави у 
стручним школама („Сл. гласник - Просветни гласник РС“, бр. 
5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 
11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08 и 11/08). Уз пријаву на кон-
курс кандидати прилажу следећа документа, у оригиналу или у 
овереној фотокопији: кратку радну биографију, диплому, извод 
из матичне књиге рођених и уверење о држављанству. Докази 
о испуњености услова из чл. 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања, став 1 тач. 1 и 4 и став 2 овог члана, 
подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ из става 1 тач. 2 овог 
члана пре закључења уговора о раду. Доказ из става 1 тач. 3 
овог члана - прибавља школа. Конкурс је отворен 15 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве на конкурс под-
носе се на адресу школе. Ближе информације могу се добити на 
број телефона: 012/513-595.

национална служба за 
запошљавање

преквалификације 
доквалификације
Стекните конкурентСку 
предноСт

Национална служба 
за запошљавање
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„NS PROGROUP“ Dоо
21000 Нови Сад, Железничка 4
е-mail: info@nsпprogroup.еdu.rs

Професор немачког језика
за рад у Пожаревцу

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, обезбеђен превоз, обез-
беђен смештај. Конкурс је отворен до попуне радног места. 
Потребно је да заинтересовани кандидати на горенаведени 
мејл пошаљу радне биографије.

поништење конкурСа 
политеХничка школа

12000 Пожаревац, Јована Шербановића 5

Конкурс објављен 30.10.2013. године у публикацији 
„Послови“, поништава се за радно место: наставник 
енглеског језика, на одређено време до повратка запос-
лене са боловања, са 30% норме рада. Остали делови 
конкурса су непромењени.

прИјЕпоЉЕ

поништење дела конкурСа 
ош „Свети Сава“

31300 Пријепоље, Лоле Рибара 1

Конкурс објављен 13.11.2013. године у публикацији 
„Послови“, поништава се за радно место: професор 
музичке културе, са 55% норме.

проКУпЉЕ

поништење оглаСа 
пољопривредна школа 

„радош јовановиЋ Сеља“
18400 Прокупље

Оглас објављен 13.11.2013. године у публикацији 
„Послови“, за радно место: наставник математике, са 
16,67% радног времена, поништава се у целости.

ош „дринка павловиЋ“
18430 Куршумлија

Наставник историје
за рад у издвојеном одељењу у Грабовници, на 

одређено време до повратка запосленог са функције, 
за 7 часова редовне наставе (35% радног времена)

УСЛОВИ: професор историје, професор историје и географије, 
дипломирани историчар, мастер историчар, дипломирани исто-
ричар - мастер. Лица која су стекла звање мастер, односно 
дипломирани мастер треба да имају завршене основне академ-
ске студије историје. Кандидат треба да испуњава услове пред-
виђене Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи и Законом о основама 
система образовања и васпитања: да има одговарајуће обра-
зовање, психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривично дело 
насиље у породици, одузимање малолетног детета, запуштање 

и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за при-
мање мита или давање мита, за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, држављанство Републике Србије. Уз пријаву кан-
дидат прилаже: диплому о степену стручне спреме, уверење о 
држављанству Републике Србије. Лекарско уверење се подноси 
пре закључења уговора о раду, а уверење да кандидат није 
осуђиван прибавља школа.

ош „милиЋ ракиЋ мирко“
18400 Прокупље, Ратка Павловића 115

тел. 027/324-168

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског боловања

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије, да 
поседује одговарајуће образовање из члана 8 став 2 и 4 Закона 
о основама система образовања и васпитања и Правилника о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи - достављање уверења о стеченом образовању 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са учени-
цима, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања.

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2014. године

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије, да има 
средње образовање, завршену обуку за педагошког асистента и 
знање ромског језика, да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима, да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разма-
трање.

медицинСка школа 
„др алекСа СавиЋ“

18400 Прокупље, Ратка Павловића 20
тел. 027/329-093

Наставник практичне наставе
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског одсуства
2 извршиоца

УСЛОВИ: један наставник са VI степеном стручне спреме, виша 
медицинска сестра, са претходним образовањем за медицинску 
сестру - техничара и један наставник са VI степеном стручне 
спреме, виша медицинска сестра, са претходно стеченим обра-
зовањем за педијатријску сестру (у складу са Правилником о 
врсти стручне спреме у стручним школама - „Службени гласник 
РС“, бр. 9/2013). Уз пријаву на конкурс, са кратком биографијом, 
приложити: оверену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању, уверење о држављанству Републике Србије и извод из 
матичне књиге рођених. Лекарско уверење подноси се пре 
закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности прибавља 
школа (чл. 120 став 4 Закона о основама система образовања и 
васпитања - „Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13). Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

 Наука и образовање
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ош „Свети Сава“
11320 Велика Плана, Булевар деспота Стефана 40

Наставник српског језика
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског боловања

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, траженог занимања; ори-
гинал или оверена фотокопија доказа о следећем: диплома или 
уверење о одговарајућем образовању, за новостечена знања 
такође доставити доказ (стручни испит), уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, 
доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стеченом 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 - издат од стране одговарајуће високошколске 
установе, уверење о положеном испиту из педагогије и психо-
логије у току студија или доказ о положеном стручном испиту, 
испиту за лиценцу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати.

ош „димитрије давидовиЋ“
11300 Смедерево, Анте Протића 3

тел. 026/617-376, 616-392

Наставник биологије
на одређено време ради замене запосленог одсутног 
преко 60 дана, односно до краја школске 2013/2014. 

године, са 80% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове из члана 120 Зако-
на о основама система образовања и васпитања: да поседује 
одговарајуће образовање из члана 8 став 2 и 4 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13), да 
поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кри-
вично 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 санк-
цију и непостојање дискриминаторног понашања на страни кан-
дидата, утврђеног у складу са законом, држављанство Републи-
ке Србије. Потпуном пријавом сматраће се пријава која садржи: 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци), оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, додатак дипломи или уверење 
издато од стране одговарајуће високошколске установе да кан-
дидат поседује образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од мајмање 30 бодова и 6 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом пре-
носа бодова, односно да је лице у току студија положило испите 
из педагогије и психологије или уверење о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу. Документа која се прилажу 
морају бити у оригиналу или у овереној фотокопији. Лекарско 
уверење доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора 
о раду. Документација се не враћа. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Наставник математике
са 20% радног времана, на одређено време ради 

замене запосленог одсутног преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове из члана 120 Зако-
на о основама система образовања и васпитања: да поседује 
одговарајуће образовање из члана 8 став 2 и 4 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13), да 
поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кри-
вично 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 санк-
цију и непостојање дискриминаторног понашања на страни кан-
дидата, утврђеног у складу са законом, држављанство Републи-
ке Србије. Потпуном пријавом сматраће се пријава која садржи: 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци), оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, додатак дипломи или уверење 
издато од стране одговарајуће високошколске установе да кан-
дидат поседује образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од мајмање 30 бодова и 6 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом пре-
носа бодова, односно да је лице у току студија положило испите 
из педагогије и психологије или уверења о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу. Документа која се прилажу 
морају бити у оригиналу или у овереној фотокопији. Лекарско 
уверење доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора 
о раду. Документација се не враћа. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

срЕмсК А мИТровИцА

школа за оСновно и Средње 
образовање 

„радивој поповиЋ“
22000 Сремска Митровица, Фрушкогорска 73

тел. 022/639-185

Дипломирани дефектолог - олигофренолог
на одређено време (замена одсутне запослене преко 

60 дана)
4 извршиоца

УСЛОВИ: да кандидат има образовање у складу са чланом 8 
Закона о основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13). Кандидат мора 
да испуњава услове за пријем у радни однос у складу са чла-
ном 120 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13): да има одго-
варајуће образовање; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично делоза које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскр-
нављење, 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 доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
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утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републи-
ке Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни 
рад. Докази о испуњености услова из тач. 1, 4 и 5 овог члана 
подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ из тачке 2 пре закљу-
чивања уговора о раду. Доказ из тачке 3 прибавља школа. Уз 
пријаву кандидати су дужни да поднесу следећу документацију: 
доказ о стручној спреми (оверена копија дипломе); уверење о 
држављанству (оригинал или оверена фотокопија - не старије 
од шест месеци); својеручно потписану изјаву да кандидат зна 
језик на ком се остварује васпитно-образовни рад. Пријаве са 
прилозима доставити у секретаријат школе - лично или посла-
ти на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити узете у разматрање. Конкурс је отворен 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“.

сУбоТИцА

ош „матија губец“
24214 Таванкут, Марка Орешковића 12/а

тел. 024/4767-035

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом 8 став 2 
- 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 или на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Изузетно, наставник и васпитач јесте и 
лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на сту-
дијама првог степена (основне академске, односно струковне 
студије), студијама у трајању од три године или вишим образо-
вањем. Лице из ст. 2 и 3 овог члана мора да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова и чланом 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања - кандидат треба да 
има одговарајуће образовање према Закону о основама система 
образовања и васпитања, психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима, држављанство Републике 
Србије, да није осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; када се образовно-васпитни рад остварује на језику 
националне мањине, лице мора да има и доказ о знању језика 
на ком се остварује образовно-васпитни рад. Доказ о неосуђи-
ваности прибавља школа накнадно. Кандидат треба да има и 
дозволу за рад - лиценцу, доказ о савладаној обуци и положе-
ном испиту за директора установе (програм обуке за директора 
школе и правилник о полагању испита за директора школе нису 
донети, па ће изабрани кандидат бити у обавези да у закон-
ском року положи испит за директора уколико нема положен), 
најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег високог образовања. 
Кандидат је дужан да уз пријаву и кратку биографију поднесе и 
оверену копију дипломе о високом образовању, оверену копију 
дозволе за рад - лиценце, доказ о радном стажу у области обра-
зовања и васпитања, уверење о држављанству (оригинал или 
оверена копија). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) 

- подноси изабрани кандидат, пре закључења уговора. Рок за 
подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. Прија-
ве са потребном документацијом доставити на адресу школе. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

поништење конкурСа 
ош „никола ЂурковиЋ“

24323 Фекетић, Братства бб

Конкурс објављен 11.12.2013. године у публикацији 
„Послови“, за радно место: секретар, за 50% радног 
времена, поништава се у целости.

предшколСка уСтанова „петар пан“
Мали Иђош

24322 Ловћенац, 13. јули 8
тел. 024/735-061

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има 
одговарајуће високо образовање (члан 8 став 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања), 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 или на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године, најмање 5 година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања, одговарајуће образовање из члана 8 став 
3 Закона о основама система образовања и васпитања, на сту-
дијама првог степена (основне академске, односно струковне 
студије), студијама у трајању од три године или више образо-
вање, најмање десет година рада у предшколској установи на 
пословима васпитања и образовања, након стеченог одгова-
рајућег образовања, да поседује дозволу за рад, обуку и поло-
жен испит за директора, да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, да зна језик на ком се 
остварује образовно-васпитни рад, држављанство Републике 
Србије. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. 
Пријаве се подносе у установи, сваког радног дана, од 07,00 до 
14,00 часова или поштом. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидат 
треба да приложи: уверење о држављанству и извод из мати-
чне књиге рођених, у оригиналу или у овереној фотокопији; 
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; оверен препис или оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу; 
потврду о радном искуству у области образовања и васпитања; 
радну биографију; доказе о поседовању организационих спо-
собности (факултативно). Доказ о психофизичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима доставља се пре 
закључења уговора о раду. Доказ да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскр-
нављење, за кривично дело примање мита или давање мита, за 
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кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање - установа ће прибавити по служ-
беној дужности од МУП-а, за изабраног кандидата.

теХничка школа „иван СариЋ“
24000 Суботица, Трг Лазара Нешића 9

тел. 024/552-031

Наставник српског језика
на одређено време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: професор, односно дипло-
мирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књи-
жевност; професор, односно дипломирани филолог за југосло-
венску књижевност и српскохрватски језик; професор, односно 
дипломирани филолог за југословенску књижевност и општу 
књижевност; професор југословенске књижевности са страним 
језиком; професор српског језика и књижевности; професор 
српске књижевности и језика; професор српске књижевности 
и језика са општом књижевношћу; дипломирани филолог за 
књижевност и српски језик; дипломирани филолог за српски 
језик и књижевност; дипломирани филолог српског језика са 
јужнословенским језицима; професор југословенске књижев-
ности и српског језика; мастер професор језика и књижевности 
(студијски програми: Српски језик и Српска књижевност); мас-
тер професор језика и књижевности (србиста) (студијски про-
грам Српска филологија: српски језик и лингвистика); мастер 
професор језика и књижевности (србиста) (студијски програ-
ми: Српска књижевност, Српска књижевност и језик); мастер 
филолог (студијски програм Филологија, модули: Српски језик 
и Српски језик и компаративна књижевност); мастер филолог 
(студијски програм Српски језик и књижевност). Поред одгова-
рајућег образовања према Правилнику о врсти стручне спре-
ме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 
11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 
05/2011, 08/2011, 09/2013), кандидат треба да испуњава и сле-
деће услове: 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 сис-
темом преноса бодова; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскр-
нављење, 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 доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије. 
Кандидати уз пријаву треба да доставе: оверену копију дипло-
ме о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству РС, 
извод из матичне књиге рођених, доказ да имају образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина, уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са уче-
ницима (подноси изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду), уверење о неосуђиваности (прибавља школа по завр-
шетку конкурса). У поступку одлучивања о избору наставника 
директор врши ужи избор кандидата које упућује на претходну 
психолошку процену способности за рад са децом и ученицима. 
Психолошку процену способности за рад са децом и ученици-
ма врши надлежна служба за послове запошљавања, применом 
стандардизованих поступака. Пријаве са доказима доставити на 
адресу школе. Рок за достављање пријава је 8 дана од дана 
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање.

виСока теХничка школа 
СтруковниХ Студија у Суботици

24000 Суботица, Марка Орешковића 16
тел. 024/655-239

Професор струковних студија за 
ужу научну област Електротехничко 

инжењерство

Предавач за ужу научну област 
Електротехничко инжењерство

на одређено време од пет година

Предавач за ужу научну област Развојно 
машинство

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова треба да испуњавају 
и услове утврђене Законом о високом образовању („Сл. гласник 
РС“, бр. 76/2005, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/2010, 
93/2012 и 89/2013), Правилником о условима, начину и поступ-
ку стицања звања и заснивања радног односа наставника и 
сарадника и Статутом Високе техничке школе струковних сту-
дија у Суботици. Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: био-
графију са подацима о досадашњем раду, оверену фотокопију 
дипломе о завршеном факултету, као и о академском звању 
доктора/магистра/специјалисте, списак радова као и саме радо-
ве (на захтев комисије), доказ о држављанству, извод из мати-
чне књиге рођених и доказ да нису осуђивани (прибавља се 
у МУП-у). Пријаву са доказима о испуњавању услова конкурса 
доставити секретаријату школе, на адресу школе, у року од 8 
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се разматрати.

предшколСка уСтанова „петар пан“
Мали Иђош

24322 Ловћенац, 13. јули 8
тел. 024/735-061

Педагог
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има 
одговарајућу стручну спрему: професор педагогије, дипломира-
ни педагог - општи смер или смер школске педагогије, дипло-
мирани школски педагог - психолог, дипломирани педагог, мас-
тер педагог, дипломирани педагог - мастер, да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима, да није осуђиван 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 поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, држављанство Републике Србије. Уз пријаву кандидати 
треба да доставе: уверење о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених, уверење или диплому о стеченом образовању, 
све у оригиналу или у овереној фотокопији. Доказ о здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима доставља се 
пре закључења уговора о раду. Проверу психофизичких спо-
собности за рад са децом и ученицима извршиће Национална 
служба за запошљавање. Доказ да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
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и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскр-
нављење, 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 доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање - школа ће прибавити по 
службеној дужности од МУП-а, за изабраног кандидата. Рок за 
пријаву је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати.

ШАбАц

Стручна ХемијСка и текСтилна школа 
шабац

15000 Шабац, Хајдук Вељкова 10
тел. 015/352-730

Наставник ликовне културе
са 20% радног времена, на одређено време до 

повратка радника са боловања

Наставник графичког обликовања и писма
са 10% радног времена, на одређено време до 

повратка радника са боловања

Наставник естетике струке

УСЛОВИ: 1. одговарајуће високо образовање и испуњени дру-
ги услови из чл. 8 и 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 
55/13) и Правилника о врсти и степену стручне спреме настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама („Службени гласник РС - Просветни гласник РС“, бр. 
5/91...8/11 и 9/13); 2. да кандидати имају психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са ученицима; 3. да нису 
осуђивани 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 да за њих није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. 
да знају језик на ком се остварује образовно-васпитни рад; 5. 
држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс канди-
дати су обавезни да доставе доказе о испуњености услова за 
заснивање радног односа у школи, који су прописани Законом 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013). Доказ из тачке 2 овог конкурса 
доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду, а 
доказ из тачке 3 за изабраног кандидата прибавља школа. Про-
веру психофизичких способности са рад са децом и ученицима 
вршиће Национална служба за запошљавање, применом стан-
дардизованих поступака, а пре доношења одлуке о избору. На 
психофизичку проверу биће упућени само они кандидати који 
уђу у ужи избор. Пријаве доставити поштом на горенаведену 
адресу, са назнаком: „За конкурс“ или лично. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити разматране.

ош „Стојан новаковиЋ“
15000 Шабац, Војводе Јанка Стојићевића 38

тел. 015/334-910, 334-911

Наставник физике
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: одго-
варајуће образовање - VII степен стручне спреме, у складу са 
чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања и Правилником о врсти стручне спреме наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013); да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма (доказ прибавља изабрани кандидат, пре закључења уго-
вора о раду); да нису осуђивани правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично 
дело примање или давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (доказ прибавља школа); држављанство Републике 
Србије; да знају језик на ком се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидати уз пријаву треба да доставе следећа документа: 
оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању, 
оверену фотокопију уверења о држављанству РС (не старије од 
6 месеци) и извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 
месеци). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се размат-
рати. Пријаве слати на горенаведену адресу.

УЖИцЕ

виСока поСловно-теХничка школа 
СтруковниХ Студија

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

Предавач струковних студија за ужу 
научну област Машинско инжењерство 

(наставни предмети: 1. Сушаре, 2. Системи 
климатизације, грејања, хлађења и 

вентилација, 3. Динамика енергетских 
постројења)

са 30% радног времена, на период од 5 година

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, академско звање 
магистра наука из научне области за коју се бира, завршен 
машински факултет, смер термотехника, објављени стручни и 
научни радови. Кандидати уз пријаву на конкурс подносе: био-
графију, оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету 
и дипломе о стеченом научном звању магистра наука, списак 
научних и стручних радова. Услови за избор прописани су Зако-
ном о високом образовању, Статутом Школе, Правилником о 
систематизацији радних места и Правилником о избору настав-
ника и сарадника. Пријаве на конкурс слати на горенаведену 
адресу.

http://www.nsz.gov.rs/
Ваша праВа адреса:
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вАЉЕво

универзитет „Сингидунум“ 
поСловни факултет ваљево

14000 Ваљево, Железничка 5
тел. 014/292-610

Наставник у звање доцента за ужу стручну 
област Рачуноводство и ревизија

на одређено време до 5 година
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова треба да испуњавају 
и услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/2005) и Статута Факултета.

Наставник у сва звања за ужу стручну 
област Грађанско право

на одређено време до 5 година
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова треба да испуњавају 
и услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/2005) и Статута Факултета.

предшколСка уСтанова 
„милица ноЖица“

14000 Ваљево, Владе Даниловића 9
тел. 014/221-173

Стручни сарадник педагог
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена или 
основним студијама у трајању најмање четири године - педа-
гог, смер предшколска педагогија или општи смер; поседо-
вање лиценце за педагога. Кандидати, поред наведеног, морају 
испуњавати и остале услове прописане чланом 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања: држављанство 
Републике Србије; да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену санкцију, и да за њих није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да знају језик на ком се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидат мора доставити: писмену 
пријаву на конкурс, доказ о одговарајућем образовању и уве-
рење о држављанству.

врАЊЕ

ХемијСко-теХнолошка школа
17500 Врање, Моше Пијаде бб

тел. 017/423-630, 422-425

Наставник цртања и сликања
за 50% радног времена, на одређено време до 
повратка запослене са породиљског одсуства и 

одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, у складу са Правилником 
о врсти и степену стручне спреме наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним школама. Кандидат 
треба да испуњава услове прописане законом: да има одгова-
рајуће образовање, да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима (проверу психофизич-
ких способности за рад са ученицима врши Национална служба 
за запошљавање, применом стандардизованих поступака), да 
није осуђиван 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 обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање, држављан-
ство РС. Уз пријаву са кратком биографијом кандидат прилаже: 
оригинал или оверену фотокопију дипломе, лекарско уверење 
о здравственој способности за рад са ученицима, уверење да 
није осуђиван и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о држављанству РС. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве са потребном 
документацијом, која није старија од 6 месеци, доставити у року 
од 8 дана од дана објављивања. Пријаве се подносе на адресу 
школе, са назнаком: „За конкурс“.

ош „Светозар марковиЋ“
17500 Врање, Француска бб
тел. 017/404-220, 411-623

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, 
односно најдуже до 14.11.2014. године

УСЛОВИ: Општи услови прописани законом и услови одређени 
чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања: 1. 
одговарајуће образовање утврђено чл. 8 и 121 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања и Правилником о сте-
пену и врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника 
у основној школи; 2. психичка, физичка и здравствена способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3. уверење да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављане малолетног лица 
или родоскрнављење, за кривично дело примања и давања 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. држављан-
ство Републике Србије. Кандидат уз пријаву подноси доказе 
о испуњености услова из тачке 1 (оверена фотокопија дипло-
ме или уверења о дипломирању, са доказом о образовању из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина) и тачке 4 

Највећа понуда 
слободних послова 
на једном месту
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(оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству и 
извода из матичне књиге рођених). Пожељно је да кандидат уз 
пријаву поднесе и уверење из тачке 3 (не стрије од 6 месеци). 
Доказ из тачке 2 (лекарско уверење) - изабрани кандидат под-
носи пре закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Прија-
ве са краћом биографијом и доказима о испуњености услова 
огласа, као и са обавезним контакт телефоном, слати на адресу 
школе. Неблаговремено поднете пријаве и пријаве без потпуне 
документације неће се разматрати. Ближе информације о огла-
су могу се добити на бројеве телефона: 017/404-220, 411-623.

уСтанова центар културе 
„боСилеград“

17540 Босилеград, Георги Димитров бб
тел. 017/877-026

Главни и одговорни уредник Радио и ТВ 
Босилеград

на период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, да кандидат поседује 
организаторске способности, најмање 3 године радног искуства 
у медијима. Поред услова прописаних у члану 24 Закона о раду 
(„Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13), кандидат 
за главног и одговорног уредника Радио и ТВ Босилеград уз 
пријаву на конкурс прилаже: извод из матичне књиге рођених; 
уверење о држављанству; диплому о завршеном факултету - 
VII/1 степен стручне спреме (оригинал или оверена копија); 
уверење основног и вишег суда да се против њега не води 
истрага и да није подигнута оптужница (оригинал); оверену 
фотокопију радне књижице; диплому о посебним способности-
ма (уколико их има). Пријаве на конкурс подносе се конкурсној 
комисији Установе Центар културе „Босилеград“, у року од 15 
дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узети у обзир.

оСновна школа „Сељами Халачи“
Ораовица

17523 Прешево
тел. 017/671-225

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: услови прописани чланом 8 став 2 и чланом 122 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 55/13), одговарајуће високо образовање стечено на 
студијама другог степена - мастер, специјалистичке академ-
ске студије или специјалистичке струковне студије у складу са 
Законом о високом образовању или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропису које је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године, за васпитача 
или стручног сарадника; поседовање дозволе за рад (лиценце); 
поседовање физичке, психичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима; поседовање држављанства РС; да 
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора од најмање 
три месеца, нити за кривично дело насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица или родоскрнављење, за примање 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; непостојање дискриминаторног 
понашања, утврђеног у складу са законом; најмање пет година 
радног искуства у установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву 
доставити: оверен препис или фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, уверење о држављанству РС или извод из матичне 

књиге рођених, оверен препис о положеном стручном испиту 
(лиценци), потврду о радном искуству, преглед кретања у служ-
би са биографским подацима (необавезно) и доказе о струч-
ним и организационим способностима (необавезно). У школи се 
изводи настава на албанском језику. Рок за пријављивање је 
15 дана.

врШАц

виСока школа СтруковниХ Студија 
„миХаило палов“

26300 Вршац, Омладински трг 1
тел/факс: 013/831-628, 830-024

Професор у ужој научној области 
Педагогија, за предмете: 1. Методика 

развоја почетних математичких појмова 
1 и 2; 2. Дидактичке игре; 3. Дидактичка 

средства у вртићу

УСЛОВИ: У звање наставника бира се кандидат који има завр-
шен филозофски факултет - педагогија, научни назив докто-
ра дидактичко-методичких наука (VIII степен стручне спреме), 
објављене стручне радове и способност за стручни и наставни 
рад и који испуњава опште услове за звања и рад на високош-
колским установама, а према одредбама Закона о високом обра-
зовању („Сл. гласник РС“, бр. 93/2012). Кандидати су обавезни 
да приложе следећу документацију: оверену диплому о заврше-
ном школовању, радну биографију са библиографијом, извод из 
матичне књиге рођених, извод из матичне књиге држављана 
и фотокопију личне карте. Изабрани кандидат је обавезан да 
достави лекарско уверење о радној способности и уверење да 
се против њега не води кривични поступак. Кандидатима који 
тражена документа већ имају у персоналним досијеима који се 
чувају у Високој школи - иста ће бити призната. Пријаве на кон-
курс са потпуном документацијом подносе се директору Високе 
школе струковних студија за образовање васпитача, на горе-
наведену адресу. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања.

пољопривредна школа „вршац“
26300 Вршац, Архитекте Брашована 1

тел. 013/805-058
факс: 013/807-589

е-mail: bioskola@hemo.net

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: дужност директора школе може да обавља лице које 
има одговарајуће високо образовање: на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, 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 про-
пису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. годи-
не за наставника те врсте школе и подручја рада, за педагога 
и психолога. Дужност директора школе може да обавља лице 
које има најмање 5 година рада у установи на пословима васпи-
тања и образовања, након стеченог одговарајућег образовања. 
Уз пријаву на конкурс приложити: оригинал или оверену копију 
дипломе о стеченом образовању; оригинал или оверену копију 
о поседовању лиценце за рад наставника - стручни испит; 
доказ о радном стажу у области васпитања и образовања; ори-
гинал или оверену копију уверења о држављанству Републике 
Србије (уверење не сме бити старије од 6 месеци); биографију 
са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма 
рада директора за време мандата; доказ о психичкој, физич-
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кој и здравственој способности за рад са ученицима (подноси 
кандидат који буде изабран, а пре закључења уговора о раду); 
уверење да кандидат није осуђиван, у складу са законом (при-
бавља школа по службеној дужности); доказ о положеном испи-
ту за директора (изабрани кандидат полаже испит у законом 
предвиђеном року); доказ о познавању језика на ком се изводи 
васпитно-образовни рад; извод из матичне књиге рођених (са 
холограмом). Рок за подношење пријаве са потребном докумен-
тацијом је 15 дана од дана објављивања. Пријаве доставити 
лично или препорученом поштом, на горенаведену адресу, са 
назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање.

пу „анЂелка ЂуриЋ“
26340 Бела Црква, Првог октобра бб

тел/факс: 013/851-343

Васпитач
за рад са децом предшколског узраста, на одређено 

време до истека мандата директора

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије, смер васпитач, по пропису који уређује висо-
ко образовање почев од 10.09.2005. године, односно основне 
студије у трајању од најмање 4 године, по пропису који уређује 
високо образовање до 10.09.2005. године; VI степен струч-
не спреме, високо образовање на студијама првог степена 
(основне академске студије, односно струковне студије, сту-
дијама у трајању од три године или вишим образовањем), смер 
васпитач; да кандидат има образовање из психолошких, педа-
гошких 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 Европс-
ким системом преноса бодова. Поред општих услова предвиђе-
них законом, кандидат треба да испуњава и следеће услове: 
држављанство РС; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
санкцију, и да за њих није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да зна језик на 
ком се остварује васпитно-образовни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: оверену диплому о стеченој 
стручној спреми (не старије од 6 месеци), у складу са чланом 
8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања, 
доказ - уверење, додатак дипломи; потврда или други одгова-
рајући документ; уверење о држављанству РС, извод из матич-
не књиге рођених (за сва документа прилаже се оригинал или 
оверена фотокопија, не старија од 6 месеци); доказ о позна-
вању језика. Лекарско уверење подноси се пре закључења уго-
вора о раду (члан 120 став 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, „Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 
55/13). Процену психолошке способности за рад са децом врши 
надлежна служба за запошљавање, применом стандардизова-
них поступака. Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља 
установа. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разма-
трање.

ЗрЕЊАНИН

медицинСка школа
23000 Зрењанин, Народног фронта 3

Наставник ликовне културе
на одређено време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана, са 25% радног времена

УСЛОВИ: професор ликовних уметности; дипломирани сликар 
- професор ликовне културе; академски сликар - ликовни педа-
гог; дипломирани вајар - професор ликовне културе; академ-
ски вајар - ликовни педагог; дипломирани графички дизајнер 
- професор ликовне културе; академски графичар - ликовни 
педагог; дипломирани графичар - професор ликовне културе; 
дипломирани уметник фотографије - професор ликовне култу-
ре; дипломирани уметник нових ликовних медија - професор 
ликовне културе; дипломирани графичар визуелних комуни-
кација - професор ликовне културе; професор или дипломира-
ни историчар уметности; дипломирани сликар; дипломирани 
вајар; дипломирани графичар; дипломирани графички дизај-
нер; дипломирани архитекта унутрашње архитектуре; дипло-
мирани сликар зидног сликарства; лице са завршеним факул-
тетом примењених уметности; лице са завршеним факултетом 
ликовних уметности; лице са завршеним факултетом примење-
них уметности и дизајна; мастер ликовни уметник (претход-
но завршене основне академске студије из области ликовне 
уметности, односно примењене уметности и дизајна); мастер 
примењени уметник (претходно завршене основне академске 
студије из области ликовне уметности, односно примењене 
уметности и дизајна); мастер конзерватор и рестауратор (прет-
ходно завршене основне академске студије из области ликовне 
уметности, односно примењене уметности и дизајна); мастер 
дизајнер (претходно завршене основне академске студије из 
области ликовне уметности, односно примењене уметности и 
дизајна); мастер историчар уметности (претходно завршене 
основне академске студије из области историје уметности). 
Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 
Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 
32/13), треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 
120 став 1 тач. 1, 2, 3, 4 и 5 и чланом 8 став 2, 3 и 4 (мора да има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова прак-
се у установи, у складу са Европским системом преноса бодова), 
Закона о основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), посебне услове 
из Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Служ-
бени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 
3/94, 7/96, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 
7/08, 11/08, 5/11, 8/11 и 9/13), као и посебне услове из Пра-
вилника о организацији и систематизацији послова Медицин-
ске школе у Зрењанину, односно: најмање 15 година старости 
(општи услов); одговарајуће образовање; да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; 
да није осуђиван 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 да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се оства-
рује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс доставити: 
оригинал или оверену фотокопију дипломе (уверења) о тра-
женој врсти и степену стручне спреме; оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; доказ 
о испуњавању услова из члана 121 став 7 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 
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72/09, 52/11 и 55/13), да је стекао средње, више или високо 
образовање на језику на ком се остварује образовно-васпитни 
рад или је положио испит из тог језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе - мађарски језик (оригинал или 
оверена фотокопија); оригинал или оверену фотокопију дока-
за да кандидат има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова 
и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова (уверење одговарајуће високошколске устано-
ве или доказ о положеним испитима из педагогије и психологије 
у току студија или доказ о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима (лекарско уверење) - подно-
си само изабрани кандидат, пре закључивања уговора о раду. 
Доказ да кандидат није осуђиван прибавља школа. Рок за под-
ношење пријава са потребним доказима о испуњавању усло-
ва конкурса је 8 дана, рачунајући од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремено достављене 
пријаве неће бити разматране. С обзиром да школа прибавља 

доказ о неосуђиваности у складу са Законом о основама система 
образовања и васпитања, потребно је да кандидати у пријави 
наведу и следеће податке: ЈМБГ, име оца и девојачко презиме 
или да доставе извод из матичне књиге рођених. Пријаве се 
шаљу на адресу: Медицинска школа, 23000 Зрењанин, Народ-
ног фронта 3, са назнаком: „За конкурс“ или се предају лично 
на адресу: Медицинска школа, 23000 Зрењанин, Новосадска 2. 
Сва потребна обавештења могу се добити од секретара школе, 
лично или на број телефона: 023/533-270.

поништење конкурСа 
Средња пољопривредна школа 

зрењанин
23000 Зрењанин, Македонска 2

Конкурс објављен 22.01.2014. године у публикацији 
„Послови“, поништава се у целости.

Пословни центри НСЗ
Подршка у реализацији 

ПредузетНичке идеје

 Наука и образовање
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На који начин грађанин Републике Српске може да добије радну и боравиш-
ну дозволу у Републици Србији?
Закон о условима за заснивање радног односа са страним држављанима („Сл. гласник РС“, 
бр. 11/78 и 101/2005), уређује услове и могућности запошљавања страних држављана. 
Чланом 2 Закона је прописано да страни држављанин може засновати радни однос ако 
има одобрење за стално настањење, односно одобрење за привремени боравак, издато од 
стране Министарства унутрашњих послова - одељење за странце и ако добије одобрење за 
заснивање радног односа.
Страни држављанин који има одобрење за стално настањење захтев за издавање одо-
брења за заснивање радног односа подноси  надлежној филијали Националне службе за 
запошљавање.
Захтев за издавање одобрења за заснивање радног односа страног држављанина који има 
одобрење за привремени боравак, подноси послодавац, са образложењем о потреби за за-
послењем страног држављанина.
Одобрење за заснивање радног односа, односно радну дозволу странцу или лицу без др-
жављанства, издаје надлежна филијала Националне службе за запошљавање, у складу са 
одредбом чл. 2 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. глас-
ник РС“, бр. 71/03 и 84/04). Страном држављанину који има одобрење за стално настањење 
радна дозвола се издаје за период важења одобрења за стално настањење, а страном др-
жављанину који има одобрење за привремени боравак радна дозвола се издаје за период 
који не може бити дужи од периода важења одобрења за боравак.
У поступку издавања радне дозволе филијала узима у обзир опште услове за заснивање 
радног односа према прописима о раду и стручну спрему, занимање, знања, вештине и 
радне способности странца коме је одобрено стално настањење, односно услове за рад на 
одговарајућим пословима код послодаваца и стручну спрему, занимање, знања, вештине 
и радне способности странца коме је одобрен привремени боравак.

Након 22 године радног стажа остала сам без посла 2005. године, када сам 
и остварила право на новчану накнаду у трајању од годину дана. Поново 
сам нашла посао 2007. и радила до прошле године, када сам постала тех-
нолошки вишак и опет остварила право на новчану накнаду у трајању од 
шест месеци, коју тренутно користим. Занима ме да ли ми овај период за 
који примам новчану накнаду улази у радни стаж? Такође, можете ли ми 
одговорити да ли је подигнута старосна граница за одлазак у пензију или 
само она по стажу? Да ли се и на године живота додаје по четири месеца 
као и на године стажа?
Одредбом члана 78 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености, пропи-
сано је да корисник новчане накнаде има право на здравствено и пензијско и инвалидско 
осигурање за време остваривања права на новчану накнаду, из чега произилази да се овај 
период има сматрати стажом осигурања који је од значаја за остваривање права из пен-
зијског и инвалидског осигурања. 
Према тренутно важећим одредбама Закона о пензијском и инвалидском осигурању, ус-
лови под којима жене могу остварити право на старосну пензију су: 1) 60 година живота и 
15 година стажа осигурања; 2) 45 година стажа осигурања и 3) у 2014. години 53 године и 
8 месеци живота и 35 година и 8 месеци стажа осигурања. Ови услови се повећавају сваке 
наредне године за 4 месеца, како услов који се односи на године живота, тако и услов који 
се односи на године стажа осигурања, све до 2023. године, када ће се испунити тражени 
услов од 58 година живота и 38 година стажа осигурања.

ЗАПОШЉАВАЊЕ 
СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА
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Кровна организација младих Србије (КОМС) је крајем 
јануара, у београдском Хотелу „Парк“, организовала 
завршну конференцију у оквиру пројекта „Више иску-
ства за више прилика за запослење“. Пројекат који је 

подржала Амбасада Краљевине Норвешке имао је два аспек-
та - едукативни и практични. Две стотине младих људи из 10 
градова Србије имало је могућност да стекне основне вешти-
не и знања на различите теме у вези са запошљавањем, што 
ће олакшати њихов улазак на тржиште рада. Четрдесет 
најбољих награђено је тромесечним праксама у канцела-
ријама за младе и организацијама младих и за младе у овим 
градовима.

„Сви морамо да препознамо проблем, преузмемо ини-
цијативу и тежимо ка решавању проблема“, рекао је у име до-
маћина председник УО КОМС Марјан Цветковић, апелујући 
на заговарање одрживости програма који обезбеђују радне 
праксе за младе, као што је био случај у пројекту КОМС-а.

„Овај пројекат је пример добре праксе који показује како 
организација цивилног друштва може допринети запосле-
ности младих и понудити шансе за развој и раст онима који 
су спремни да их прихвате, док истовремено негује добре 
односе са локалним самоуправама“, рекао је Нилс Рагнар 
Камсваг, амбасадор Краљевине Норвешке у Србији, додајући 
да је КОМС највише независно представничко тело младих 
у Србији, које ставља на агенду теме од значаја за младе и 
показује иновативни, креативни и ефикасни приступ у реша-
вању проблема младих.

Учесницима се обратила Снежана Клашња, помоћница 
министра при Министарству омладине и спорта, које се у 
континуитету бави овим проблемом и пружа подршку ини-
цијативама које поспешују положај младих у овој области.

„Највећи изазови са којима се млади суочавају су ква-
литетно образовање, запошљавање и свеобухватно инфор-
мисање. Овај пројекат управо одговара на ове изазове. Зах-
ваљујем се Краљевини Норвешкој на континуираној подршци 
раду Министарству омладине и спорта и удружењима, у 
циљу стварања услова за квалитетнији живот младих у Ср-
бији“, истакла је Клашња и нагласила да је Кровна организа-
ција младих Србије природни партнер МОС-у на плану реа-
лизације циљева Националне стратегије за младе.

„Усмерени смо на исте циљеве, посебно на оне који се од-
носе на запошљавање, самозапошљавање и предузетништво 
младих, квалитетно неформално образовање, информисање 
и стварање институционалног оквира за структуирани дија-
лог младих и државних органа. Влада РС је овог месеца ос-
новала Савет за младе, као саветодавно тело преко кога ће 
се ова врста дијалога спроводити на националном нивоу“, 
додала је Клашња.

У оквиру конференције је представљен водич „Млади и 
свет рада“, који је настао у оквиру овог пројекта.

„Обућар прави ципелу, али само онај ко је носи може 
рећи где га жуља. Ово је водич за запошљавање од младих 
за младе“, нагласила је Тамара Марковић, координаторка за 
развојне политике КОМС-а, представљајући информатор који 
може бити од користи младим људима који се први пут срећу 
са појмовима везаним за рад и уопште стицање радног иску-
ства. С обзиром да је младима са инвалидитетом још теже на 
тржишту рада, учесници конференције су прихватили суге-
стију Удружења студената са хендикепом да се овај водич 
допуни. 

Учесници коннференције су имали прилику да чују и ис-
куства партнера и практиканата који су обавили тромесечну 
праксу у канцеларијама за младе и организацијама цивил-
ног друштва. Пројекат је оцењен позитивно и процењено је да 
би било добро наставити овакве иницијативе, а неким прак-
тикантима већ је и понуђен продужетак ангажовања.

„Верујем да у свакој општини постоје средства да се на 
овај начин ангажује неколико практиканата који би помогли 
КЗМ“, каже једна од практиканткиња.

Конференција је, такође, обухватила и панел дискусију 
„Интернет у служби запошљивости младих“, која је понудила 
конкретне савете и препоруке младима у контексту онлајн пре-
дузетништва, портала за активно тражење посла и подизање 
сопствених компетенција, као и поглед на ЕУ перспективу.

У оквиру сесија названих „КОМС ток“ (talk), организације 
чланице КОМС-а које се баве темом запошљивости млaдих и 
активним тражењем посла представиле су своје пројекте и 
мотивисале младе додатним информацијама. 

А.Б.

Више искуства за више прилика за запослење

Две стотине младих људи из 10 градова Србије имало је могућност да стекне основне 
вештине и знања на различите теме у вези са запошљавањем, што ће олакшати њихов 
улазак на тржиште рада. Четрдесет најбољих награђено је тромесечним праксама у 

канцеларијама за младе и организацијама младих и за младе у овим градовима

ТЕМЕ ОД ЗНАЧАЈА ЗА МЛАДЕ

Кровна организација  
 младих Србије

Кровна организација младих Србије представља највише 
представничко тело младих у Србији. КОМС је савез удружења 
који тренутно окупља 68 организација чланица (организације 
младих и за младе) са територије Републике Србије. Улоге 
КОМС-а:

- препознаје потребе и заступа интересе младих
- представља платформу за дијалог и сарадњу и форум за 

размену информација, искустава и ставова организација 
чланица

- промовише, подстиче и подржава омладинско организо-
вање

- учествује у институционалним процесима доношења од-
лука које су од значаја за младе

- анализира јавне политике (законе, стратегије, буџете…) и 
даје амандмане на њих

- сарађује са сродним иностраним организацијама и засту-
па младе људе у Србији на пољу међународне сарадње

- подстиче сарадњу јавних институција са младима по 
принципу ко-менаџмента

- бави се јавним заговарањем на националном нивоу
- доприноси изградњи организационих капацитета органи-

зација чланица.
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Представници локалних самоуправа у Србији потписа-
ли су 29. јануара, у Београду, уговоре о бесповратној помоћи 
из програма Европске уније „Ексчејнџ 4“ (Exchange). Такође, 
потписани су и споразуми о сарадњи између Сталне кон-
ференције градова и општина (СКГО) и 31 града и општи-
не који су добили стручну помоћ у стратешком планирању 
и управљању финансијама. Укупна вредност програма у 
којем учествује 85 локалних самоуправа је 5,8 милиона евра. 
Општи циљ програма је да допринесе процесу стратешких 
промена на локалном нивоу, кроз унапређење администра-
тивних капацитета и ефикасност пружања услуга, у складу 
са реформом јавне управе, националном секторском полити-
ком и праксом ЕУ. 

Одобрени су пројекти у четири области - управљање от-
падом, управљање имовином, унапређење пољопривредне 
сарадње и услуге социјалне заштите за стара лица. Од укуп-
не суме, 4,5 милиона евра је за подршку 32 градска, односно 
општинска пројекта, а 1,3 милиона за реализацију три ком-
поненте програма - општинско планирање, општинске фи-
нансије и реализација грант-шеме.

Програм „Ексчејнџ 4“ почео је маја 2013. и траје до маја 
2015. године, а спроводи га Стална конференција градова и 
општина. Генерални секретар СКГО, Ђорђе Станичић, рекао 
је да су од 2004. до 2013. године реализована три програма 
„“Ексчејнџ“ - 1, 2 и 3.

У првом програму, који је реализован од октобра 2004. 
до децембра 2007., реализовано је 49 пројеката укупне вред-
ности 5,33 милиона евра. Његов циљ била је подршка напо-
рима Србије у европским интеграцијама кроз јачање капа-
цитета локалних самоуправа, у складу са стандардима ЕУ. 

Програм „Ексчејнџ 2“, усмерен на подизање капацитета 
СКГО и одабране општинске пројекте, реализован је између 
фебруара 2008. и марта 2010. године, а укупна вредност била 
је 4,5 милиона евра. 

Програм „Ексчејнџ 3“, за јачање капацитета локалне са-
моуправе, реализован је између марта 2010. и априла 2013. 
године. Вредност тог програма била је 13 милиона евра, а 
садржао је 67 пројеката.

„Ексчејнџ 4 програм представља логичан наставак 
свега што је урађено у претходне три фазе. Овога пута ак-
ценат је стављен на подршку општинама у областима које 
ће представљати велики изазов за локалну самоуправу у 

процесу европских интеграција. Надам се да ће свих 85 гра-
дова и општина који су укључени у реализацију програма 
на прави начин искористити пружену шансу и унапредити 
своје пословање и услуге које пружају грађанима“, истакао 
је Станичић и додао да је обавеза локалних самоуправа да 
програми које финансира ЕУ буду усклађени са национал-
ним програмима.

Мајкл Девенпорт, шеф Делегације Европске уније у Ре-
публици Србији, изразио је задовољство што су уговори о 
помоћи ЕУ локалним самоуправама потписани само неколи-
ко дана од отварања преговора о чланству Србије у ЕУ. Он је 
додао да су пред Србијом велики напори и рад у поступку 
испуњавања услова за чланство у ЕУ. 

„Србија ће морати да настави реформе, усвоји правне 
тековине ЕУ и обезбеди њихово спровођење. Укључивање 
локалних самоуправа је од кључног значаја на путу евро-
интеграција“, рекао је Девенпорт и указао да су управљачки 
капацитети градова и општина у Србији слаби и неједнаки 
по регионима. 

„Законски оквир треба да обезбеди фискалну децентра-
лизацију локалних самоуправа. ЕУ ће наставити да улаже у 
програме помоћи локалним самоуправама, а Србија треба да 
унапреди капацитете за сповођење тих пројеката“, оценио је 
Девенпорт. 

Министар регионалног развоја и локалне самоуправе, 
Игор Мировић, поручио је локалним самоуправама да треба 
да се удружују, јер су многи локални пројекти од регионал-
ног значаја. Он се заложио за унапређење јавно-приватног 
партнерства.

Министар без портфеља задужен за евроинтеграције, 
Бранко Ружић, рекао је да ће се у предстојећим преговорима 
са ЕУ, за које се нада да неће дуго трајати, 70 одсто реформи 
које ће Србија спороводити односити на надлежности локал-
них самоправа.

А.Б.

Програм „Ексчејнџ 4“

„Европска унија ће наставити да улаже у програме помоћи локалним самоуправама, а Србија 
треба да унапреди капацитете за сповођење тих пројеката“, нагласио је Мајкл Девенпорт

ИЗАЗОВИ ЗА ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ

Специфични циљеви
„Ексчејнџ 4“ је двогодишњи програм који финансира Европ-

ска унија, њиме руководи Делегација Европске уније у Србији, а 
спроводи Стална конференција градова и општина - Савез гра-
дова и општина Србије. Како би допринео постизању општег 
циља, сврха програма је јачање јединица локалне самоуправе у 
области општинског планирања, финансија и пружања услуга, 
на основу постигнутих резултата из претходних фаза програма 
подршке јачању капацитета локалних самоуправа, кроз сле-
деће специфичне циљеве подељене на три компоненте:

Компонента 1: подршка спровођењу релевантних нацио-
налних приоритета локалних самоуправа кроз повезивање сек-
торских стратегија и акционих планова и развој специфичних 
општинских инфраструктурних пројеката.

Компонента 2: подршка фискалној децентрализацији кроз 
олакшавање примене нових финансијских прописа у области 
програмског буџетирања, пореских администрација и алтерна-
тивних извора финансирања.

Компонента 3: подршка спровођењу приоритетних нацио-
налних политика у областима економског развоја, социјалних 
услуга и заштите животне средине на локалном нивоу, кроз 
пројекте у оквиру грант-шеме.
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Данас свака девета особа има 60 и више година, док 
ће 2050. свака пета особа бити старија од 60 годи-
на. За сада је једино у Јапану удео старе популације 
30% у укупном становништву, а процењује се да ће  

 до 2050. године таква ситуација бити у 64 земље. О 
проблему наших старијих суграђана говори се и у опсежној 
студији Одбора за социјална права Савета Европе (ЕЦСР), у 
коме је утврђено да стара лица у Србији, Црној Гори, Чешкој, 
Словачкој и Украјини немају довољно средстава за најнуж-
није животне потребе, а да нема ни ваљаних закона који би 
их штитили од старосне дискриминације. У студији која је не-
давно представљена у Бриселу,  наводи се да је утврђено 180 
кршења одредби Европске социјалне повеље о доступности 
здравствене и социјалне заштите, као и заштите на раду и 
других права, у 38 земаља чланица Савета Европе.

Одбор СЕ подвлачи да су стара лица посебно угрожена 
кршењем њихових људских права, укључујући злоупотребу 
и напуштеност и наглашава да је новоусвојени члан 23 Ев-
ропске социјалне повеље новина у међународном праву, као 
први законски инструмент за специфичну заштиту старих 
лица. Најновији члан Повеље је већ прекршен у 14 од 20 ев-
ропских земаља које су га унеле у своје законодавство.

У извештају се указује да су неки друштвени и демограф-
ски фактори, као што је старење европског становништва, до-
вели до повећања угрожености старих особа. То се огледа у 
одбојности или дискриминацији старих лица у Европи, када 
су у питању и здравствене услуге, образовање, осигурање и 
банкарски производи, учешће у расправи о политичком од-
лучивању, дијалогу грађанског друштва, добијању средстава 
и олакшица. Повеља о социјалним правима, како се подвлачи, 
а посебно члан 23, захтевају од европских држава да се боре 
против дискриминације везане за старосно доба када је реч о 
запошљавању, могућности добијања производа, услуга и олак-
шица. То је посебно затражено од Чешке, Данске, Финске, Грч-
ке, Италије, Холандије, Норвешке, Шпаније, Шведске и Турске.

Одбор за социјална права СЕ усвојио је и обавезујуће 
одлуке за земље за које је утврђено да су на више поља пре-
кршиле Европску повељу о социјалним правима и нагласио 

да су та кршења посебно бројна у Албанији и Грузији, затим 
у Молдавији, Украјини, Румунији, Грчкој и Пољској. Поред 
осталог, упозорено је да се Повеља крши дискриминацијом 
према странцима у Македонији, Аустрији, Белгији, Бугар-
ској, Чешкој, Данској, Финској, Француској, Литванији, Лето-
нији и Шпанији. 

Са проблемом све старијег становништва не сусрећу се 
само развијене земље, већ је то проблем и земаља у развоју, па 
од 15 земаља у свету које имају више од 10 милиона старијих 
особа, седам су земље у развоју. У извештају који су припре-
мили Популациони фонд УН (УНФПА) и мрежа „ХелпЕјџ ин-
тернешенал“ (HelpAge International), изнети су подаци који се 
односе на демографију, улогу старијих особа у друштву, родне 
аспекте, економску сигурност и утицај пензија, здравље и 
опште благостање, окружење позитивно настројених ка ста-
ријим особама, људска права и узрасну дискриминацију. У 
извештају су представљени подаци из Србије које је прикупио 
Црвени крст Србије у оквиру фокус група у Београду (Савски 
венац), Крагујевцу (рурална и урбана средина) и Трстенику 
(рурална средина). Показало се да је најмање трећина ста-
ријих особа у свету и Србији искусила неки вид дискримина-
ције. Констатовано је да су у Србији добре стране јасно дефи-
нисан концепт политике старења и постојање одговарајућих 
закона и стратегија, док слабост представља недовољна пове-
заност социјалног и здравственог система. 

Према истраживању, у свету 47% старијих мушкараца и 
24% старијих жена ради, и то углавном у неформалном сек-
тору. Србија је међу земљама са најстаријим становништвом 
у Европи, а на дну лествице по укључивању старијих особа 
на тржиште рада. У Србији је 23,81% старијих особа радило 
у последњих месеца дана, а реч је или о висококвалификова-
ним занимањима, попут лекара, адвоката и стоматолога, или 
неквалификованим занимањима, попут одржавања зграде.

А.Б.

Заштита старих у Србији

Србија је међу земљама са најстаријим становништвом у Европи, а на дну лествице по 
укључивању старијих особа на тржиште рада

БОРБА ПРОТИВ СТАРОСНЕ 
ДИСКРИМИНАЦИЈЕ

Забрињавајућа статистика
Републички завод за статистику саопштио је да резултати 

пописа становништва из 2011. указују да ће у наредних 30 годи-
на становништво Србије бити изложено процесу демографског 
старења. Резултати анализе за период од 2011. до 2041. указују 
да је удео младих низак и са тенденцијом даљег пада, док је 
удео старих висок и стално расте.

Учешће становништва млађег од 15 година би у наредних 
30 година опало са 14,4 одсто на 11,7 одсто, док би учешће ста-
ријих од 65 година порасло са 17,3 одсто на 25,2 одсто. Удео најс-
таријих, од 80 и више година, повећао би се са 3,5 одсто на 7,8 од-
сто, а просечна старост становништва би порасла са 42,1 на 46,5 
година. Према пројекцији Републичког завода за статистику, 
неминовно је смањење учешћа радно способног становништва 
(од 15 до 64 година), а пад би се кретао од 3,0 одсто до 8,2 одсто.

Анализа становништва показује да би само у петини 
општина био забележен популациони раст, при чему је већи 
број тих општина на територији Београда. У чак десет општина 
би се број становника смањио за више од 50 одсто, а изразит 
депопулациони тренд бележе неразвијене општине Црна Трава, 
Бабушница и Гаџин Хан.
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Филијала Нови Пазар има 
одличну сарадњу са послодавци-
ма и другим социјалним партне-
рима. Потврда тога су и захвал-
нице уручене Нихату Бишевцу, 
директору Филијале Нови Пазар 
НСЗ, за допринос на пољу спро-
вођења локалних акција које до-
приносе развоју градске средине 
и подстицању развоја спортског 
духа, кроз учешће у изградњи 
спортско-рекреативних терена и 
у развоју екологије на подручју 
Новог Пазара. Уз велику подршку Филијале Нови Пазар, а 
посредством програма јавних радова, у протеклој години 
уложен је огроман труд вредних људи, чији је главни циљ 
био изградња и реконструкција осам нових спортских тере-
на на различитим локацијама у граду. Филијала Нови Пазар 
је била главни иницијатор и координатор свих активности. 
Спортски терени, опремљени, између осталог, најсавреме-
нијим реквизитима за забаву и разоноду најмлађих, добар 
су пример осталим градовима да се укључе у овако корисне 
пројекте. Значај ових активности препознао је и Спортски са-
вез града Новог Пазара, који је уручио посебну захвалницу 
господину Нихату Бишевцу, директору Филијале Нови Пазар, 
за изузетан допринос и учешће у развоју спорта у граду.

Млади људи добили су шансу да уче и кроз „Јут билд“ 
(Youth Build) програм, који је покренула Грађанска иниција-
тива, а финансирале УН, кроз Фонд за развој заједница у 

Југозападној Србији. Преко 40 
младих људи је било укључе-
но, током протекле године, у 
спровођење различитих акција 
у својим локалним заједница-
ма, на територији града Новог 
Пазара, Тутина и Сјенице. Мла-
ди су радили на реновирању 
школа, изградњи дечијих игра-
лишта, чишћењу корита реке, 
постављању рампи за особе са 
инвалидитетом. У све ове ак-
тивности били су укључени и 

млади са евиденције незапослених Филијале Нови Пазар. 
Они су кроз пројекат подстакнути да самостално учествују 
у доношењу одлука кроз различите радне задатке, а стечена 
искуства ће им послужити да се боље снађу у свом даљем 
пословно-професионалном развоју.

Директорка програма УН, Ирена Војацкова Солорано, 
изразила је задовољство реализацијом овог пројекта и до-
делила сертификате свим младим људима који су у њему 
учествовали, као и представницима локалних предузећа. 
Захвалница је додељена и Филијали Нови Пазар, која је дала 
велики допринос у овом пројекту. Директорка је најавила на-
ставак успешне сарадње већ у септембру ове године, у циљу 
изградње новог рециклажног центра у Новом Пазару, чиме 
се отвара могућност за нова запошљавања у овом делу Југо-
западне Србије.

А.Бојаџић

Млади који се пријаве за служење војног рока у Војсци 
Србије виде и шансу за запослење, што потврђује и податак 
да се чак 2.800 људи пријавило за расположивих 800 места 
за војну службу. Војска Србије је институција која у овом тре-
нутку ужива велико поверење грађана. 

Портпарол Министарства одбране, мајор Јован Криво-
капић, каже да млади све више у Војсци Србије препознају 
своју професионалну будућност, а позив професионалног 
војника, евентуално старешине, виде као свој будући позив.

„То иде у прилог нашим настојањима да одржимо тра-
диционално чврсте нераскидиве везе Војске Србије и народа, 
као и да оправдамо велико поверење“, истиче мајор Криво-
капић. Према његовим речима, већ неколико година уназад 
влада велико интересовање за војне школе.

„Примера ради, прошле године на конкурсе за Војну 
гимназију, Војну академију и Војно-медицински факултет 
пријавило се осам кандидата на једно место. Mлади препо-
знају квалитетно образовање које им пружамо и виде шансу 
за касније образовање и напредовање“, каже Кривокапић.

Како је истакао, свима који успешно заврше школовање 
Војска Србије и Министарство обезбеђују сигурно запослење, 

објавио је РТС. Иако тренутно не важи обавеза служeња вој-
ног рока, војна обавеза није укинута и војна евиденција је 
обавезна.

Министарство одбране позива све оне који имају 18 го-
дина, или су старији, а нису се до сада евидентирали, да се до 
краја месеца јаве надлежним војним одсецима.

Аутор:	Мондо

Захвалнице Филијали Нови Пазар НСЗ

Треба вам сигуран посао? 

Уз велику подршку Филијале Нови Пазар, а посредством програма јавних радова, у 
протеклој години уложен је огроман труд вредних људи, чији је главни циљ био изградња 
и реконструкција осам нових спортских терена на различитим локацијама у граду

Поред шансе за напредовање, млади у војним установама виде и шансу за сигуран посао

ЗА УСПЕШНУ САРАДЊУ  
СА СОЦИЈАЛНИМ ПАРТНЕРИМА

рЕШЕЊЕ јЕ војсКА србИјЕ
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„Нова стратегија пољопривреде дефинише развој-
не циљеве и приоритете, уз уважавање концепта 
одрживог развоја и јачање нове улоге пољоприв-
реде у економији и друштву“, изјавио је минис-

тар пољопривреде Србије Драган Гламочић. На презентацији 
Нацрта стратегије пољопривреде и руралног развоја 2014-
2024., Гламочић је навео да су овим документом дефинисана 
нова решења за праведнију и равномернију расподелу распо-
ложивих средстава свим потенцијалним корисницима. 

„Реформа пољопривредне политике требало би да 
допринесе стварању поузданог и атрактивног пословног ам-
бијента у пољопривредно-прехрамбеном сектору, да обезбе-
ди већу стабилност дохотка пољопривредних произвођача 
и благостање сеоског становништва“, истакао је Гламочић 
и нагласио да документ обухвата планирани период нашег 
уласка у ЕУ и подразумева заједничке аграрне политике ове 
заједнице.

„За мене овај документ практично значи предлог мера 
и послова за приступ у ЕУ, па предлажем да га тако анали-
зирамо и допуњујемо“, рекао је Гламочић, позвавши стручну 
јавност и представнике ресорних институција да се са својим 

предлозима укључе у јавну расправу о овом нацрту. Како је 
нагласио, у изради овог документа, чија су полазишта биле 
смернице Заједничке аграрне политике ЕУ, учествовало је 
200 људи, без политичког притиска. 

„Доношење овог документа је од великог значаја за Ср-
бију, јер поставља реалне оквире развоја пољопривреде и 
руралних подручја за наредну деценију, а они тренутно про-
лазе кроз велике изазове“, нагласио је Гламочић и додао да 
је пажња посвећена и унутрашњим и општим изазовима, 
као што су климатске промене, економска глобализација, 
прикључивање ЕУ.

Као посебан квалитет Стратегије, Гламочић је навео ок-
вир за политичке и институционалне реформе, уз дефини-
сање буџетских подстицаја пољопривреде у наредних 10 го-
дина. Он је указао да у Србији постоји 250.000 регистрованих 
пољопривредних газдинстава која су ниске продуктивности, 
у просеку обрађују између 7 и 14 хектара, а функционишу 
без правне сигурности. „У ЕУ се правни статус подразумева“, 
указао је министар и предочио да пољопривредници очекују 
од државе да им каже како ће изгледати село у целини. Гла-
мочић је рекао да није лака одлука шта, како и где ивестира-
ти да би српски производи били конкурентни на европском 
тржишту.

„Ако ту будемо успешни, одговорићемо задатку и на-
ционалном интересу, ако ту оманемо, бићемо само тржиште 
за робе из других земаља. Не постоји ниједан аграрни буџет 
који може надокнадити економске потребе газдинстава, ко-
лико то може висока производња, партнерски однос са пре-
рађивачима и обезбеђена тржишна сигурност. Ако то успемо 
кроз Стратегију, и преговори са ЕУ ће бити успешнији“, ис-
такао је Гламочић. Он је уверен да Стратегија пружа јасну 
визију како радити да би се оживело село, подигла домаћа 
пољопривреда и постала модеран и динамичан сектор, 
заснован на знању и здравој животној средини.

Франсоа Гзавије Денио, амбасадор Француске у Београ-
ду, подсетио је да је у ЕУ најинтегрисанија политика у об-
ласти пољопривреде, јер пољопривредни буџет представља 
40 одсто укупног буџета ЕУ. Он је указао да су све земље пре-

Нацрт стратегије пољопривреде и руралног развоја Србије

Дефинисани су оквири политичких и институционалних реформи, као и основне смернице 
буџетских подстицаја пољопривреди и руралним подручјима за наредну деценију

СМЕРНИЦЕ ЗА СРПСКУ 
ПОЉОПРИВРЕДУ

Доминирају оранице
Република Србија располаже са 5,05 милиона хектара 

пољопривредног земљишта, од чега се 73% површина користи 
на интензиван начин (у виду ораница, воћњака и винограда), 
док 29% пољопривредних површина чине природни травњаци 
(ливаде и пашњаци). Доминантан део пољопривредних повр-
шина - 3,279 милиона хектара (65%), користи се у виду ораница, 
од чега се око 7% годишње не користи (остаје у виду угара или 
необрађеног земљишта). Поред површина које се остављају за 
угар, значајан део површина под ливадама и пашњацима се не 
користи услед неприступачности, закоровљености или економ-
ске неисплативости. Процене су да се сваке године не обради 
између 200 и 350 хиљада хектара ораница и ливада, док је повр-
шина некоришћеног пољопривредног земљишта са пашњаци-
ма знатно већа.
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неле на ЕУ компетенције везане за пољопривреду и додао да 
ће Француска помоћи Србији да се добро припреми за при-
друживање ЕУ у овој области. 

„Француска придаје посебан значај пољопривреди, а 
моје присуство овде сведочи о помоћи Француске интегра-
цијама Србије у ЕУ, а нарочито у области пољопривреде. Због 
тога смо са Министарством пољопривреде Србије потписа-
ли споразум о областима у којима желимо да сарађујемо, 
а једна од кључних је пољопривреда. Познато је да је један 
од адута Србије и њен пољопривредни потенцијал. Али није 
довољно имати потенцијал, него и стратегију да би се тај 
потенцијал реализовао. Наредни период је веома важан за 
развој пољопривредног сектора Србије и задатак Владе је да 
развија потребне структуре за примање помоћи од ЕУ“, за-
кључио је француски амбасадор.

Државни секретар у Министарству пољопривреде, Да-
нило Голубовић, казао је да Стратегија дефинише циљеве, 
приоритете и оквире политичких и институционалних ре-
форми пољопривреде и развоја села.

„Документ дефинише и оквире буџетске подршке који 
недвосмислено рефлектују развојно опредељење нове стра-
тегије. До сада нисмо имали буџетски оквир и индикаторе 
раста, а то је веома важно“, нагласио је Голубовић и додао да 
се Стратегија заснива на концепту одрживог развоја.

„Најбољи показатељ којим путем треба да иде развој 
пољопривреде су статистички подаци који показују да је од 
6.158 насеља у Србији 5.965 сеоских, да сеоско становништво 
чини 40,6 одсто укупног, а да је сваки пети становник села 
старији од 65 година“, рекао је Голубовић.

„У 2024. пољопривреда Србије треба да буде сектор чији 
је развој заснован на знању, модерним технологијама и стан-
дардима, уз пуно уважавање осетљивог положаја младих и 
жена“, рекао је Голубовић.

Председник Националног удружења пољопривред-
ника, Суботичанин Мирослав Ивковић Баја, каже за Радио 

Нови Сад да је Стратегија изазвала велико интересовање 
пољопривредника. 

„Пољопривредне произвођаче нарочито занима како ће 
бити решено питање такозваних породичних газдинстава и 
да се њима посвети посебна пажња, према њиховим могућ-
ностима и капацитетима, који су такви какви јесу“, истиче 
Ивковић.

Ивковић тврди да велики проблем представља и спорна 
одлука о продаји земље странцима, већ од 2017. године, и до-
даје да би Стратегија требало да реши и ту лошу одлуку коју 
је неко раније потписао.

„Било је крајње време да добијемо овакав документ. На-
дам се да ће то бити основ за измене свих осталих темељних 
закона у пољопривреди, као што су Закон о пољопривред-
ном земљишту, подстицајима или безбедности хране“, каже 
представник Удружења пољопривредника „100 П плус“, Ми-
рослав Киш. 

А.Б.

Изазови за свињогојство
Узгоју свиња у Србији предстоје све већи изазови, због отва-

рања тржишта и конкуренције европских произвођача. Посебно 
велики проблем је немогућност извоза меса у ЕУ због вакци-
нације против свињске куге, рекли су „Танјугу“ стручњаци за 
пољопривреду и економисти. 

Одговор на питање да ли се свињама у Србији „црно пише“ - 
зависиће од способности српских произвођача да се прилагоде 
и изборе са оштром конкуренцијом, али и спремности државе 
да повећа издвања за аграр. У Србији је обавезна вакцинација 
против свињске куге, док ЕУ не дозвољава њену употребу.

Секретар Удружења за пољопривреду у Привредној комори 
Србије, Ненад Будимовић, сматра да свињарство у нашој земљи 
неће бити угрожено европским интеграцијама Србије, јер ми 
већ сада послујемо на основу Споразума о стабилизацији и 
придруживању.

„Оно што је неминовно и што ћемо морати у врло кратком 
року да урадимо јесте престанак вакцинације против свињске 
куге, који нам је велики терет и за извоз свињског меса у Русију, 
која је наш велики потенцијални партнер, јер нам не дозвоља-
вају провоз меса преко територије ЕУ“, нагласио је Будимовић. 
Он је казао да би домаће ратарске културе требало више кори-
стити као храну за животиње, затим да би требало побољшати 
генетику свиња и укрупњавати фарме и произвођаче, најбоље 
кроз удруживање у задруге, као што је некада било, јер би тако 
била загарантована цена и пласман. 

„Српски произвођачи не треба да иду на количину, јер ту 
не можемо да се изборимо са појединим европским земљама 
које су доста одмакле по броју свиња и прасади, али можемо да 
им парирамо кроз више фазе прераде и традиционале произ-
воде са географским пореклом, као што су ужичка пршута или 
свињски кулен“, навео је Будимовић.

Председник Задружног савеза Београда у Привредној ко-
мори Београда, Велимир Радојевић, каже да ће у наредном пе-
риоду бити повећан увоз меса у нашу земљу и да ће доћи јаки 
европски произвођачи са нижим ценама, бољим квалитетом, 
али и већим субвенцијама својих држава, што их све чини кон-
курентнијим.

Економиста Мирослав Здравковић сматра да ће свиње у 
Србији бити највеће жртве евроинтеграција. „У процесу либе-
рализације и придруживања ЕУ свиње у Србији биће све мање 
пожељне животиње и скупе за чување. Србија има вишак обра-
диве земље и мањак субвенција, док Немачка, на пример, има 
вишак субвенција и технологија, а мањак земље“, каже Здравко-
вић.

Србија има само 485.000 приплодних крмача, а процењује 
се да се око 13 одсто укупног броја свиња налази у власништву 
робних произвођача, док је остатак у власништву малих фарми 
и индивидуалних произвођача, који производе за своје потребе, 
али и делом за тржиште. Увоз живих свиња у Србију вредео је 
2,7 милиона евра у 2011. години и повећан је на 9,4 милиона 
у 2012, а у 2013. је премашио 15 милиона евра. Увоз меса (не 
рачунајући прерађевине) вредео је у 2013. око 22 милиона евра.
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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)


